
  
  
 

  

   ٦٥/٢٦ج 
  ٢٠١٢ رس
 A65/26

  الصفحة

.....    ٣  

.....    ٧  

.....    ٩  

.....    ١٤  

.....    ١٥  

.....    ١٧  

.....    ١٨  

.....    ٢٠  

.....    ٢٢  

.....    ٢٣  

  
.....    ٢٥  

آذار/ مار ٢٩

٢٧   
.............

.............

   الفكرية
.............

.............

.............

.............

.............

  متعددة
.............

.............

.............

٢٠١٥-٢٠١
.............

 ٩

  

٧-٦٣ع  ص  ج
.............

  حية 
.............

والملكية تكار 
.............

..  )١-٦٠ع  ص

.............

.............

.............

لألدوية الممة 
.............

.............

.............

١رة في الفته 
.............

 مرحلية
  ألمانة

  ت

جو ٨-٦٤ع  ص
.............

 البحوث الصح
.............

لعمومية واالبت
.............

ص  ج(القرار  

.............

٢٠-٦٣(  ....

.............

المقاوم  الشديد
.............

١٥(  ........

..  )٢-٥٧ع  ص

لعدوى بفيروسه
.............

 لستون

قارير الم
قرير من األ

المحتويات

ص  جو ٩-٦٤ع
 .............

تها في مجال 
.............

شأن الصحة ال
.............

وس الجدريير 

١٦-٦٤(  ...

٣ع  ص  جقرار 

...  )١٨-٦٣ع

متعددة والسل 
.............

٥-٦٤ع  ص  ج 

ص  ج (القرار 

شأن األيدز والع
.............

وال لخامسة
 المؤقت مال

التق
تق

ع  ص  جقرارات 
  )٢٧-٦٠ع  ص

مية ومسؤوليات
  ............

ل العالميتان بش
  ............

ر مخزونات فير

ع  ص  جلقرار 

خلص منه (الق

ع  ص  جالقرار 

اوم لألدوية الم
  ............

لوقاية (القرار 

ألفريقي البشري

طاع الصحة بش
  ............

ال العالمية 
 جدول األعم

م الصحية (الق
ص  جو ١٢-٦

ة الصحة العالم
)٢١-٦٣ع  ص

ة وخطة العمل
)٢١-٦١ع  ص

لجدري: تدمير

داء التنينات (ا

ء شاغاس والتخ

بد الفيروسي (ا

فحة السل المقا
)١٥-٦٢ع  ص

ية للمكافحة وال

ء المثقبيات األ

ة العالمية لقط
)١٤-٦٤ع  ص

ة الصحة 
من ١٦-١٣

تعزيز الُنظم 
٦٢ع  ص  جو 

دور منظمة 
ص  ج(القرار  

االستراتيجية 
ص  ج(القرار  

استئصال ال 

استئصال د 

مكافحة داء 

التهاب الكبد 

توقي ومكافح 
ص  ج(القرار  

الكوليرا: آلية 

مكافحة داء 

االستراتيجية 
ص  ج(القرار  

جمعية 
٣البند 

   
  
  
  

  
  

  
  

  

  
 ألف:

 
  

 باء:
 
  

 جيم:
 
  

 دال:
  

 هاء:
  

 واو:
  

 زاي:
  

 حاء:
 
  

 طاء:
  

 ياء:
  

 كاف:
 
  



  A65/26  ٦٥/٢٦ج

2 

  الصفحة
  

  ومكافحتها جنسيًا االستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من األمراض المنقولة   الم:
  ٢٧    .....................................................................  )١٩-٥٩ع  ص  ج(القرار   

  
  ة ات اإلنمائيـــايــوالغرامي) ـــداف (المـــوغ األهــو بلــالصحة اإلنجابية: استراتيجية تسريع التقدم نح  ميم:

  ٣١    ..............................................................  )١٢-٥٧ع  ص  ج(القرار الدولية   
  

  ٣٣    ........................................  )٣-٦٣ع  ص  جمبادرات تعزيز السالمة الغذائية (القرار   نون:
  

  ٣٦    .............................  )١٩-٦١ع  ص  جوالقرار  ٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   سين:
  

  ٣٨    ............................................................  )١٠-٦٣ع  ص  جالشراكات (القرار   عين:
  

  ٤٠    ..................................  )١٢-٦١ع ص التعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار ج  فاء:
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 ٢٧-٦٣ع  ص  جو ٨-٦٤ع  ص  جو ٩-٦٤ع  ص  جتعزيـز الــُنظم الصـحية (القــرارات   ألف:
  )٢٧-٦٠ع  ص  جو ١٢-٦٢ع  ص  جو

  
الرعايــة الصــحية  بشــأن ١٢-٦٢ج ص ع القــرار هــااعتمادعنــد  العالميــة، جمعيــة الصــحة مــن جديــد أكــدت -١

التقـدم و  ،الرعايـة الصـحية األوليـة د أنشـطةتجديـب ة، التـزام الـدول األعضـاءاألولية، بما في ذلك تعزيز الُنظم الصحي
أنشــطة تجديــد مــن أجــل لعمــل المنظمــة للسياســة العامــة توجهــات أربعــة حــدد القــرار و الصــحة للجميــع. تــوفير نحــو 

مليـة تقـديم صـلب ع فـي اإلنسـانوضـع و ، أال وهي: التحول إلى التغطيـة الشـاملة؛ هاالرعاية الصحية األولية وتعزيز 
. مـن أجـل الصـحة بفعالية وتصريف الشؤونالقيادة الشاملة وتوفير ؛ السياسات األعمٕادراج الصحة في و الخدمات؛ 

بشــأن نظــم المعلومــات  ٢٧-٦٠ج ص ع القــرارفــي مزيــد مــن الــدعم بالعمــل مــن أجــل تعزيــز الــنظم الصــحية حظــي و 
تعزيــز قــدرة الحكومــات علــى بشــأن  ٢٧-٦٣ج ص ع ارالقــر و مــن الــنظم الصــحية الوطنيــة،  اً جــزءالصــحية باعتبارهــا 

 ٨-٦٤ج ص عر القــــراو اء فــــي تقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األساســـية، إشـــراك القطـــاع الخـــاص علـــى نحـــو بّنـــ
   ، والقـــرارمتينـــةصـــحية واســـتراتيجيات وخطـــط سياســـات الـــدائر حـــول وضـــع تعزيـــز حـــوار السياســـات الـــوطني  بشـــأن

التقــدم المحــرز فــي  الوثيقــة ههــذوتلخــص . التمويــل الصــحي والتغطيــة الشــاملةبشــأن اســتدامة هياكــل  ٩-٦٤ج ص ع
المعنيــة بــذلك، وتأخــذ فــي االعتبــار التعليقــات التــي قــدمتها المنظمــة مســتويات جميــع علــى تعــاون التنفيــذ القــرارات و 

فـي كـانون الثـاني/ فـي دورتـه الثالثـين بعـد المائـة التـي عقـدت علمـًا المجلس التنفيـذي  أحاطالدول األعضاء عندما 
  ١هذا التقرير المرحلي.سابقة من  بنسخة ٢٠١٢يناير 

  
الـُنظم الصـحية القائمـة علـى الرعايـة الصـحية األوليـة تنفيـذ تقدم في الالمكتب اإلقليمي لألمريكتين وواصل   -٢

لصـحة فتراضيًا لمجمعًا اللرعاية الصحية األولية  وأنشأ جماعة ممارسين مكرسة). ٢٠٠٥إلعالن مونتيفيديو ( وفقاً 
س أداء الــنظم االرعايــة الصــحية األوليــة فــي إقلــيم األمــريكتين، وقيــ لوضــعتقيــيم وهــو اآلن بصــدد إجــراء . وميــةالعم

ــ خاصــة ج بــرامجادمــإ الرعايــة الصــحية األوليــة، و مــن منظــور الصــحية  وتنفيــذ  ة،فــي الــنظم الصــحي معينــة أمراضب
  لخدمات الصحية.ل اإلنتاجيةدارة اإلمنهجية 

  
، في دورتهـا الحاديـة والسـتين ،اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئات دامت سنتين اعتمدت شاور وبعد م  -٣

االســـتراتيجية اإلقليميـــة لغـــرب المحـــيط الهـــادئ بشـــأن الـــُنظم الصـــحية  ٢٠١٠٢ / أكتـــوبرفـــي تشـــرين األولالمنعقـــدة 
  .قيم الرعاية الصحية األولية المبنية على

  
يسترشد تعزيز الُنظم الصحية باألعمال التي تضـطلع بهـا األمانـة لتوضـيح مفهـومي وبي في اإلقليم األور و   -٤

الصحة العمومية والُنظم الصحية، ولتحديـد خـدمات الصـحة العموميـة األساسـية الالزمـة ألوروبـا، وذلـك تماشـيًا مـع 
. وقد انصـب التركيـز علـى )٢٠٠٨االلتزامات المقطوعة في ميثاق تالين: الُنظم الصحية من أجل الصحة والوفرة (

تقديم الدعم التقني إلـى البلـدان فـي مجـال سياسـة التمويـل الصـحي مـع التركيـز علـى تحسـين أداء التمويـل الصـحي 
وهــو مــا يتوافــق مــع أغــراض السياســة العامــة المحــددة فــي ورقــة سياســة التمويــل الصــحي، اإلقليمــي األوروبــي التــابع 

. وقــد اســتفاد العديــد مــن الــدول األعضــاء، حي: دليــل ألصــحاب القــرارسياســة التمويــل الصــ، ٢٠٠٨/١للمنظمــة، 
  ومنها إستونيا والبرتغال وتركيا من تقييم أداء ُنظمها الصحية وذلك بإرشاد تقني من األمانة.

  
العمـل فـي  )٢٠٠٨ميثاق الدوحة وٕاعالنها بشأن الرعاية الصـحية األوليـة (يوجه  إقليم شرق المتوسط فيو   -٥

ـــلـــثالث وعشـــرين لوضـــع الصـــحي مرتســـمات اتحـــديث وقـــد جـــرى هـــذا الصـــدد.  لحـــوار  اً لتكـــون أساســـ واً عضـــ ةدول
اعتمــدت و خططــه الصــحية الوطنيــة. لوضــع  الــدعمعــدد مــن الــدول األعضــاء  تلقــىو السياســات فــي هــذا المضــمار، 

                                                           
  ، (النص اإلنكليزي).٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١
  .WPR/RC61.R2القرار     ٢
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اســتراتيجية  توجهــاتاعتمــاد ســتة علــى الــذي حثــت فيــه الــدول األعضــاء  ٧-/ق٥٧ل إ/ ش م اللجنــة اإلقليميــة القــرار
المدير اإلقليمي دعم جهود الدول األعضـاء لتنفيـذ التوجهـات من لتحسين تمويل الرعاية الصحية، وطلبت  هافيوتكي

دراسة عن دور القطاع الخاص في تقديم خـدمات وبدأ إعداد التغطية الشاملة. وتعجيل التحرك باتجاه االستراتيجية 
باالعتمـاد  قطعلـى مسـتوى المنـاعلـى تعزيـز الـنظم الصـحية  إقليميـة وتعمـل فرقـة عمـل ،الرعاية الصحية األساسية

  .للممارسة األسرية على نهج
  
إعــالن واغــادوغو بشــأن ، ُتســتمد اإلرشــادات، بالترتيـب، مــن جنـوب شــرق آســياوٕاقلــيم فريقــي اإلقلــيم األ فـيو   -٦

 مــــن خــــالل يجي الــــذي وضــــعاإلطــــار االســــترات، و )٢٠٠٨الرعايــــة الصــــحية األوليــــة والــــنظم الصــــحية فــــي أفريقيــــا (
). وتقدم فرق ٢٠٠٩تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢-٢٠االجتماع اإلقليمي المعني بإصالح الرعاية الصحية (بانكوك، 
ترجمــــة االلتزامــــات إلــــى وثــــائق  واإلرشــــاد العــــام لــــدعمالعمــــل اإلقليميــــة واألفرقــــة العاملــــة التقنيــــة خــــدمات اإلشــــراف 

  .للثنائياتالتخطيط  عمليات استراتيجية للتعاون مع البلدان وٕالى
  
المسـارات األربعـة المبينـة حـول تنفيذ هذه القرارات في مجال جهود األمانة تتمحور على الصعيد العالمي و    -٧

  .أدناه
  
 وتصـريف الشـؤون بفعاليـةالقيـادة الشـاملة  تعزيـزفـي مجـال األعضـاء  الدعم المقدم إلى الدولتكثيف   -٨

بلـدان عمليـات تخطـيط وطنيـة شـاملة تتفـاوت فيهـا درجـات  ١١٠المي، وضعت على الصعيد الع. من أجل الصحة
مشــاركة أصــحاب المصــالح فــي حــوار السياســة العامــة الــوطني. ويعكــس الوضــع الحــالي للتخطــيط للقــوى العاملــة 

يعـاني مـن نقـص حـاد فـي  بلداً  ٥٧نحو تصريف شؤون المزيد من هذه القوى العاملة. ومن مجموع  الصحية توجهاً 
) يشـــارك فيهـــا أن لديـــه آليـــة تنســـيق متعـــددة القطاعـــات (لجنـــة وطنيـــة مـــثالً  بلـــداً  ٣٠قـــوى العاملـــة الصـــحية، أبلـــغ ال

أن  بلــداً  ٢٤أن لديــه ممثلــين بخــالف ممثلــي وزارة الصــحة، بينمــا أبلــغ  بلــداً  ٢٨أصــحاب المصــالح المعنيــين. وأبلــغ 
منظمــات الخاصــة غيــر الربحيــة أو المنظمــات لديــه ممثلــين عــن قطاعــات غيــر عامــة (منهــا القطــاع الخــاص أو ال

 -أن لجانها المعنية بالموارد البشرية الصحية لديها أنماط خارجية  بلداً  ٢٩المجتمعية أو المنظمات الدينية). وأبلغ 
أن استعراضات شاركت فيها قطاعات الصـحة أجريـت  بلداً  ٧٠مثل المنظمات الثنائية أو المتعددة األطراف. وأبلغ 

إلـى تقـديرات  علق بسياسات الصحة الوطنية واستراتيجياتها وخططها، كمـا قُـّيم التقـدم المحـرز بشـأنها اسـتناداً فيما يت
بلــدان فــي  ١٠وأجريــت تقييمــات مشــتركة لالســتراتيجيات الوطنيــة بنجــاح فــي  ١أداء النظــام الصــحي المتفــق عليهــا.

. وفــــي اإلقلــــيم بلــــداً  ١١شــــريعية وحــــدثت فــــي . وفــــي إقلــــيم األمــــريكتين روجعــــت األطــــر التنظيميــــة والت٢٠١١عــــام 
دراسـات  بلـداً  ١٣بلدان عملية تقييم ألداء النظم الصـحية. وفـي إقلـيم شـرق المتوسـط أجـرت  ٦األوروبي، استكملت 

  تقييمية حول تنظيم القطاع الخاص.
  
وحــوار  لكــي تجــري استعراضــات للتخطــيط الصــحي بلــداً  ٦٠إلــى أكثــر مــن  مباشــراً  وقــدمت األمانــة دعمــاً   -٩

باالشـتراك بـين المسـتويات الثالثـة للمنظمـة، وبالتعـاون مـع  بلـداً  ٣٤السياسات؛ وقد أجريت هـذه االستعراضـات فـي 
وكاالت أخرى كما جرت العادة. وقدمت األمانة الدعم إلى عدة بلدان من خالل حلقات عمل مشتركة بـين البلـدان، 

 أجـل مـن العـالمي والتحـالف والمالريـا، والسـل األيـدز مكافحـةل العـالمي الصـندوقفي سياق  وٕالى بلدان أخرى أيضاً 
للتنسـيق بـين معطيـي المـنح مـن أجـل تعزيـز الـنظم الصـحية ومواءمـة هـذه  خاصـاً  . وقـدمت دعمـاً والتمنيـع اللقاحات

ة مــن أجــل إعــداد اقتراحــات تمويليــ المــنح مــع آليــات التمويــل والرصــد والتقيــيم الوطنيــة، وقــدمت األمانــة الــدعم أيضــاً 
عقــب  مباشــراً  جديــدة لتطــوير الــنظم الصــحية أو لتمويــل سياســات الصــحة واســتراتيجياتها وخططهــا الوطنيــة تمــويالً 

بلــدان فــي االتحــاد األوروبــي برنــامج يرمــي إلــى تعزيــز  ٧إجــراء تقيــيم مشــترك لالســتراتيجيات الوطنيــة. واســتهل فــي 
                                                           

يجي يمكن االطالع على تفاصيل عن الدول األعضاء المعنية بهذه الجهود في المعلومات الواردة عن الغرض االسـترات    ١
) (المتاحـة فـي قاعـة االجتماعـات WHO/PRP/12.1: تقيـيم األداء (الوثيقـة ٢٠١١-٢٠١٠في الميزانية البرمجية للثنائية  ١٠

  باللغة اإلنكليزية فقط).
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تراتيجياتها وخططهــا علــى األجــل الطويــل ومــن دعــم حــوار السياســات الــوطني بشــأن سياســات الصــحة الوطنيــة واســ
إلــى البلــدان فيمــا يتعلــق  . وقــدمت األمانــة الــدعم التقنــي أيضــاً ٢٠١٢ المزمــع توســيع نطــاق هــذا البرنــامج فــي عــام

واســـتهدفت األمانـــة تحســـين بـــاألطر التنظيميـــة وتقيـــيم أداء الـــنظم الصـــحية ووظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية. 
ومراصــد وتنظــيم منتــديات إعالميــة  مــن خــالل إنشــاء بوابــات المعلومــات االســتراتيجيةإعــداد  علــىالوطنيــة  اتالقــدر 

الــنظم كــل مــن المنظمــة تنظــيم عملهــا علــى تعيــد لهــذا الجهــد  دعمــاً و  وتبــادل اآلراء. للنقــاش علــى صــعيد السياســات
ذلـك قاعـدة بيانـات  ، بمـا فـيلهذا الغرض وضعت أدوات مخصصةكما . عينةالصحية والبرامج الخاصة بأمراض م

من  األقاليم عالمي في جميع تعلمبرنامج  تم تدشينباإلضافة إلى ذلك و الوطني.  يلصحادورات التخطيط خاصة ب
للمنظمـة  تابعـاً  قطريـاً  مكتبـاً  ٧٥واسـتكمل  فـي الـدول األعضـاء. السياسـاتأجل بناء قدرة المنظمة على دعـم حـوار 

برنــامج، وطــورت هــذه المكاتــب خــرائط طريــق للــدعم الــذي تقدمــه منظمــة ) المرحلــة األولــى مــن هــذا الموظفــاً  ٦١٧(
  الصحة العالمية إلى سالسل التخطيط الوطنية لديها.

  
ــاس وضــع  -١٠ ــة تقــديم الخــدماتصــلب فــي  الن تشــمل المجــاالت التــي تبعــث علــى القلــق بــين الــدول . عملي

(المتعـــددة)؛ وانعـــدام المســـاواة فـــي تقـــديم  األعضـــاء مـــا يلـــي: التقـــدم فـــي الســـن وارتفـــاع عـــبء االعـــتالالت المزمنـــة
الخدمات الصحية وخدمات الرعايـة الصـحية؛ القـدرة علـى تحمـل التكـاليف واالسـتدامة؛ والحصـول علـى التكنولوجيـا 

وتضاف إلى هذه المشكالت في العديـد  .المتقدمة واألدوية؛ والتجزؤ والتسويق والنظم التي ترتكز على المستشفيات
عـن عـدد مقـدمي الخـدمات  دد مقدمي الخـدمات فـي القطـاع الخـاص غيـر المـنظم يزيـد بكثيـر جـداً من البلدان أن ع

في القطاع العام أو القطاع الخـاص المـنظم، فـي سـياق االعتمـاد الكبيـر علـى سـداد النفقـات مـن األمـوال الخاصـة. 
الهـادئ، أخـذت الـدول األعضـاء  وفي كل األقاليم، وخاصة إقليم األمريكتين واإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم غـرب المحـيط

تعكف على قيـادة قطـاع الصـحة بشـكل أنشـط مـع تجديـد االهتمـام بالرعايـة األوليـة وتنسـيق الرعايـة وٕاعـادة صـياغة 
وقـــد دعمـــت األمانـــة هـــذه الجهـــود عـــن طريـــق عقـــد مشـــاورات مـــع الـــدول األعضـــاء وأصـــحاب  ١دور المستشـــفيات.

مــوارد البشــرية وتقــديم الخــدمات فــي صــميم الــدعم الــذي تقدمــه المصــالح المعنيــين. وقــد وضــعت تصــريف شــؤون ال
  .عمليات حوار السياسات الوطني واالستعراضات الوطنية المذكورة آنفاً 

  
فــي المــوارد الماليــة الالزمــة  اً شــديد اً يــزال العديــد مــن البلــدان يعــاني نقصــال. التغطيــة الشــاملة التحــول إلــى  -١١

علـــى األمـــوال الخاصـــة لجمـــع التمويـــل الالزمـــة لتقـــديم  د بلـــدان أخـــرى كثيـــراً لتقـــديم الخـــدمات الصـــحية، بينمـــا تعتمـــ
مليـون شـخص فـي كـل  ١٠٠الخدمات الصحية، ما يمنع بالتالي الماليين مـن طلـب الحصـول علـى الرعايـة ويـدفع 

دام متواصـلة مـن أجـل تحسـين فعاليـة اسـتخ عام إلى السقوط بين براثن الفقر. وتبذل الحكومات في كل عـام جهـوداً 
لـى نطـاق واسـع مـع عتشـاورت األمانـة ، ٩-٦٤ص ع  جر لقـرالاسـتجابة الموارد وحمايـة اإلنصـاف فـي اسـتخدامها. و 

وخيــر جميــع مســتويات المنظمــة. وعلــى  والثنــائيين الــدول األعضــاء والمجتمــع المــدني والشــركاء المتعــددي األطــراف
جهــود البحـــث التــي صــاحبت إعـــداده. ادة وزيــ ٢٠١٠،٢التقريــر الخــاص بالصــحة فـــي العــالم دليــل علــى ذلــك هـــو 

تقيــيم و التغطيــة الشــاملة؛ وضــعها فيمــا يتعلــق بضــعت خطــة عمــل تركــز علــى دعــم الــدول األعضــاء الســتعراض ووُ 
وتنفيــذ ورصــد التغييــرات التــي  ؛القتــراب مــن هــذا الهــدفهــا التمويليــة فــي مجــال الصــحة أكثــر لتطــوير نظمإمكانيــة 
دولـــة  ٥٠وبهـــذا يتبـــين أن خطـــط واالســـتراتيجيات الصـــحية الوطنيـــة. المـــع  لقـــويتحقيـــق التـــآزر او  ية؛ضـــرور ُتعتبـــر 
اتصــلت بالمنظمــة فــي العــام الماضــي، لتستفســر عــن الــدعم التقنــي فــي مجــال نظــم تمويــل الصــحة. كمــا أن  عضــواً 
تــوفير المعلومــات بشــأن مــن خــالل دعمهــا للبلــدان مــن منظمــة الصــحة العالميــة  ســّرععمــل توضــح كيــف ستالخطــة 

                                                           
 Rachel B et al, eds. Investing in hospitals of the future, Copenhagen, World Health Organization onانظـر     ١

behalf of the European Observatory on Health Systems and policies, 2009. Saltman R. Durán A. and Dubois H. 
eds. Governing public hospitals. Reform strategies and the movement towards institutional autonomy. European 

Observatory Studies Series No.25.2011.                                                                                    

، جنيـــف، منظمـــة . تمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى التغطيـــة الشـــاملة٢٠١٠التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ٢
 .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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تقيـــيم و القـــدرات الوطنيـــة لتتبـــع المـــوارد،  وتنميـــة، والـــدروس المســـتفادةفضـــل الممارســـات، وتســـهيل تبـــادل الخبـــرات أ
علـى تعزيـز منظمـة الصـحة العالميـة أيضـًا كمـا تعمـل . هاورصـد اتتنفيـذ التغييـر و  ،استراتيجيات وسياسـات التمويـل

عــزز المنظمــة تعاونهــا مــع الشــركاء تالمجــاالت  فــي جميــع هــذهو علــى النحــو المطلــوب فــي القــرار.  هــاقواعــد بيانات
تمكـين الصـحة مـن أجـل مبـادرة وسائل منها والمجتمع المدني ب ،واألوساط األكاديمية، الثنائيين والمتعددي األطراف

  ).P4Hالجتماعية (ا ةيالصحالحماية 
  

جمعيــة الصــحة  . حثــتمــن الــنظم الصــحية الوطنيــة اً جــزءنظــم المعلومــات الصــحية باعتبارهــا تعزيــز   -١٢
فــي ســياق و . منهــا االضــطالع بهــذا النشــاطجملــة أمــور علــى  الــدول األعضــاء ٢٧-٦٠ج ص عفــي القــرار  العالميــة
منظمــة الصــحة العالميــة مــع عــدد متزايــد مــن تعمــل  ،)IHP(+بهــا  الدوليــة والمبــادرات ذات الصــلةالصــحية الشــراكة 
معالجــة  ذلــك الصــحية الوطنيــة. ويشــمل هااســتراتيجيات فـيســتعراض التعزيــز عنصــر الرصــد والتقيــيم واعلــى البلـدان 

تــــوفر المعلومــــات الالزمــــة إلجــــراء وتعزيــــز القــــدرة علــــى إجــــراء تحلــــيالت تهــــا وتحســــين نوعي الثغــــرات فــــي البيانــــات
اإلنمائية الرئيسـية علـى إعـداد مجموعـة  الوكاالتويتزايد التوافق في الوقت الراهن بين . ةقطاع الصح استعراضات
اللجنـة المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة عـن المؤشرات وٕاطار مشترك للرصد والتقييم لتقييم األداء. وتـدعو  رشيدة من

 مـنر كثـأبلـدًا يتركـز فيـه  ٧٥فـي  والعمـلسـتعراض ها إلـى تعزيـز نظـم الرصـد واالتوصـياتفـي  صحة المـرأة والطفـل
رصـــة إضـــافية لتعزيـــز نظـــم فاألمـــر يتـــيح  وهـــذا ١فـــي العـــالم. ووفيـــات األمومـــةوفيـــات األطفـــال عـــبء ٪ مـــن ٩٥

فـــي ســـياق  تـــديرها البلـــدان لمعلومـــات والمســـاءلةاوحشـــد الـــدعم المشـــترك لمنصـــة أكثـــر فـــأكثر  المعلومـــات الصـــحية
  االستراتيجية الصحية الوطنية.

  
مـن أجـل  الُقطريـة علـى بنـاء القـدرات اً ركـز يظـل ملـدول األعضـاء إلـى االدعم الذي تقدمـه األمانـة أن رغم و   -١٣

 .فقـد أولـي اهتمـام كبيـر لتحسـين فعاليـة المعونـة، قدر ممكـن مـن مواردهـا واسـتخدامها أفضـل اسـتخدامحشد أقصى 
وزادت المكاتـــب اإلقليميـــة ألفريقيـــا واألمـــريكتين وأوروبـــا وجنـــوب شـــرق آســـيا وغـــرب المحـــيط الهـــادئ التركيـــز علـــى 

م واألنشـــطة التـــي يضـــطلعون بهـــا التنســـيق بـــين المـــانحين فـــي قطـــاع الصـــحة والمواءمـــة بـــين األمـــوال الـــواردة مـــنه
وفي إقليم شرق المتوسط أجري تقييم لفعالية المعونة والتنسـيق بـين المـانحين  واألولويات والخطط الصحية الوطنية.

 الصــحية الشــراكةبلــدان، وسيســتعان بهــذا التقيــيم فــي تطــوير اســتراتيجية إقليميــة فــي هــذا الصــدد. وأضــحت  ٨فــي 
بـــدور منظمـــة الصـــحة العالميـــة والبنـــك الـــدولي يقـــوم كـــل مـــن )، والتـــي IHP(+بهـــا  لةالدوليـــة والمبـــادرات ذات الصـــ

 فعالية تحسينالعديد من الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز النظم الصحية و  تجمع تحتهاالمظلة التي هي ، أمانتها
 ةيالصـــحل الحمايـــة تمكـــين الصـــحة مـــن أجـــمبـــادرة و ة، يالصـــحقاعـــدة تمويـــل الـــنظم  الجهـــود شـــمل هـــذهت. و المعونـــة

التقييم، والتحالف العـالمي للقـوى العاملـة للرصد و مشترك إطار )، والتعاون من أجل االتفاق على P4Hالجتماعية (ا
والمبـــادرة ومنحـــة التمويـــل االبتكـــاري المربـــوط بالنتـــائج،  مبـــادرة التنســـيق مـــن أجـــل الصـــحة فـــي أفريقيـــا،و الصـــحية، 

بها في األساس  الدولية والمبادرات ذات الصلة الصحية الشراكة وتركز. إنسانمليون  حياة التحفيزية من أجل إنقاذ
وقــد وقــع الشـــراكة  والخطــط الصــحية الوطنيــة.علــى المواءمــة بــين عمــل المزيــد مــن الشــركاء وبــين االســتراتيجيات 

منهـــا وقعـــت فـــي  بلـــدان ٦( ناميـــاً  بلـــداً  ٣٠، منهـــا بلـــداً  ٥٥الصـــحية الدوليـــة والمبـــادرات ذات الصـــلة بهـــا إلـــى اآلن 
الديناميــة اإليجابيــة الناجمــة عــن  ٢٠١١). وعــزز االســتعراض المســتقل للشــراكة الــذي أجــري فــي عــام ٢٠١١ عــام

 بلـــداً  ١٦وأكـــد توجهـــات الشـــراكة فـــي المســـتقبل. ووقعـــت  ٢٠١٠ديســـمبر  االجتمـــاع الـــذي عقـــد فـــي كـــانون األول/
ها؛ ويجـري اآلن إعـداد خمـس مـذكرات تفـاهم أخـرى مـن اتفاقات لالسترشاد في التعاون مع شركائمذكرات تفاهم أو 

إلـــى ضـــمان  بلـــدان "خـــرائط طريـــق" للرصـــد والتقيـــيم بشـــأن جميـــع أصـــحاب المصـــالح. وســـعياً  ٨هـــذا القبيـــل. ولـــدى 
مساءلة الجميع ترصد مجموعة مستقلة تدعى مجموعة "تقييم نتائج الشراكة الصحية الدولية والمبادرات ذات الصلة 

                                                           
ت والمســـاءلة عـــن صـــحة المــــرأة والطفـــل. منظمـــة الصــــحة الوفـــاء بـــالوعود وقيـــاس النتــــائج: اللجنـــة المعنيـــة بالمعلومــــا    ١

  ، قيد الطبع ٢٠١١العالمية، 
)http://www.everywomaneverychild.org/images/content/files/accountability_commission/final_report/Final_EN_Web.pdf ،

  ).٢٠١٢مارس  آذار/ ٢٠تم االطالع عليه في 
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. وانسحبت جولة الرصـد التـي أجريـت فـي عـام ذي تحرزه الوكاالت والبلدان في الوفاء بالتزاماتها سنوياً بها" التقدم ال
. وتتجلــى اآلن الشــمولية وروح ملكيــة البلــدان التــي تميــز طريقــة عمــل الشــراكة مانحــاً  ١٥بلــدان و ١٠علــى  ٢٠١١

 الشراكة.الصحية الدولية والمبادرات ذات الصلة بها في البلدان التي لم توقع 
  
  

دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومســـؤولياتها فـــي مجـــال البحـــوث الصـــحية (القـــرار   باء:
  )٢١-٦٣ع  ص  ج

  
 ٢٠١٢ فـــي دورتـــه الثالثـــين بعـــد المائـــة المنعقـــدة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي علمـــاً   -١٤

  ١بالصيغة السابقة لهذا التقرير المرحلي.
  

ـــدعم تنفيـــذ ويلخـــص هـــذا التقريـــر ا  -١٥ اســـتراتيجية ألنشـــطة المنجـــزة فـــي المكاتـــب اإلقليميـــة والمقـــر الرئيســـي ل
  المنظمة للبحوث من أجل الصحة.

  
وبــدأت األمانــة فــي اإلقلــيم األفريقــي العمــل علــى مبــادئ توجيهيــة تســتند إلــى إطــار تنفيــذ إعــالن الجزائــر   -١٦

  فية من أجل تحسين الصحة في أفريقيا.الرامي إلى تعزيز البحوث من أجل الصحة: تضييق الفجوة المعر 
  

للجنــة اإلقليميــة لألمــريكتين سياســة منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة بشــأن البحــوث مــن أجــل واعتمــدت ا  -١٧
  .CD49.R10الصحة في القرار 

  
ونوقشت مسألة وضـع اسـتراتيجية بشـأن البحـوث مـن أجـل الصـحة فـي اللجنـة االستشـارية اإلقليميـة لشـرق   -١٨

) وفـي مشـاورة للخبـراء ُعقـدت ٢٠١٠تشـرين األول/ أكتـوبر  ١٩و ١٨سط المعنية بالبحوث الصحية (القاهرة، المتو 
، اعتمـدت اللجنـة اإلقليميـة لشـرق ٣-/ ق٥٨ل إ/ ش م). وفي القرار ٢٠١١حزيران/ يونيو  ٦و ٥بعد ذلك (القاهرة، 

التوجهـــــات  )٢٠١١ن األول/ أكتـــــوبر تشـــــري ٥إلـــــى  ٢المتوســـــط، فـــــي دورتهـــــا الثامنـــــة والخمســـــين (القـــــاهرة، مـــــن 
  االستراتيجية من أجل االرتقاء بالبحوث من أجل الصحة في اإلقليم وتنفيذها.

  
لمكتـــــب اإلقليمـــــي لغـــــرب المحـــــيط الهـــــادئ علـــــى إدارة البحـــــوث فـــــي اإلقلـــــيم، وتعزيـــــز اســـــتعراض وركـــــز ا  -١٩

وعقـد المكتـب مشـاورة لخبـراء مـن اإلقلـيم األخالقيات الخاصة بالبحوث وتبادل البيانات لتحسـين الصـحة العموميـة. 
  ).٢٠١١آب/ أغسطس  ١٨إلى  ١٦بهدف تقديم توصيات في هذه المجاالت (مانيال، من 

  
، أولويـــة قصـــوى ٢٠١٣-٢٠١٢وأعطـــى اإلقلـــيم األوروبـــي، فـــي إطـــار التخطـــيط لوضـــع ميزانيـــة الثنائيـــة   -٢٠

شـــطة إعـــادة تشـــكيل رســـمية للجنـــة االستشـــارية للبحـــث واســـتخدام بّينـــات البحـــوث فـــي رســـم السياســـات. وشـــملت األن
األوروبية المعنية بالبحوث الصحية، وبدء العمل على اسـتراتيجية إقليميـة بشـأن البحـوث مـن أجـل الصـحة، وٕانشـاء 

  شبكة سياسات إقليمية مسندة بالبّينات. 
  

بـين العمـل علـى تنفيـذ وفـي المقـر الرئيسـي تـتم المواءمـة بـين تنفيـذ اسـتراتيجية البحـوث مـن أجـل الصـحة و   -٢١
وشــملت أهــم الحصــائل  ٢االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة.

                                                           
ــــوثيقتين     ١ ــــرع ٢ســــجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تو ١٣٠/٣٥م تانظــــر ال ــــة عشــــرة، الف ، ٥، المحضــــر المــــوجز للجلســــة الثالث

  .(النص اإلنكليزي)
 جيم. ٦٥/٢٦انظر الوثيقة ج    ٢
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المنشورة ما يلي: استعراض أنشطة البحـوث ذات الصـلة بمنظمـة الصـحة العالميـة باالسـتناد إلـى نتـائج مسـح شـمل 
لبحوث العمليـات، والبحـوث التطبيقيـة، وبحـوث الـُنظم الصـحية فـي  ووضع تعاريف عملية ١؛٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 

وٕاعــداد قائمــة مرجعيــة بمجــاالت البحــوث الصــحية ذات األولويــة  ٢ســياق البحــوث مــن أجــل تعزيــز الــنظم الصــحية؛
  ٣تتضمن تسعة مواضيع مشتركة للممارسات الجيدة.

  
ســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة للبحــوث وأجلــت جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســتون النظــر فــي ا  -٢٢
  والتـــــي اعتمـــــدت االســـــتراتيجية فـــــي قرارهـــــا  ٤أجـــــل الصـــــحة إلـــــى جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الثالثـــــة والســـــتين، مـــــن

. وقــد اســُتخدمت تلــك االســتراتيجية، وهــي مجــرد مســّودة وبعــد اعتمادهــا أيضــًا، فــي توجيــه وضــع ٢١-٦٣ج ص ع
ـــة عد ـــامج البحـــوث فـــي مجـــاالت تقني ـــة، ومخـــاطر اإلشـــعاع، برن ـــة باألغذي ـــونزا، واألمـــراض المنقول ـــدة منهـــا: األنفل ي

واللقاحات، والمحددات االجتماعية للصحة. واسُتخدمت مسّودة االستراتيجية في تقرير منظمة الصحة العالميـة عـن 
  ٥وث.المرأة والصحة لوضع برنامج من ستة بنود بخصوص نهج يراعي االعتبارات الخاصة بالجنسين في البح

  
 منظمـــةذات الصـــلة ب والبحـــوث للمـــوظفين حـــوثات الجيـــدة فـــي مجـــال البلممارســـل مدونـــةوتمـــت صـــياغة   -٢٣

  .منظمةلل إدراجها، عندما توضع في صيغتها النهائية، في الدليل اإللكتروني وسيتم ،العالمية الصحة
 
ات التـي تسـتعرض بحـوث الطـب المبادئ التوجيهية العمليـة للمنظمـة بشـأن لجـان األخالقيـ األمانةوحدثت   -٢٤

 يخضـع التـي الصـحية البحـوث أخالقيـات لمراجعـة عملية وٕارشادات معاييرويحمل المنشور الجديد عنوان  .الحيوي
 ٦.البشر لها
  

العموميـة  الصـحةفـي مجـال  لبحوثل ينالرئيسي ينالدولي الممولين من مجموعة أعمال في األمانةوتشارك   -٢٥
فـي  العـام الهـدف ويتمثـل. البحـوث التـي يمولونهـا المتأتيـة مـن البيانات على تعزيز إتاحة اً مع بالعمل واالتزموالذين 
  .العمومية الصحة مجال في التقدم تسريع

 
بطريقـة  الصـحية البحـوثفـي مجـال  العالميـة االسـتثماراتيتيح رسـم خريطـة  أسلوب بصدد وضع األمانةو   -٢٦

التـي سـتُبذل  الجهـود دعمأن يـ تقـدمال هـذا شـأن مـنو . تهـاوترجم وثالبحـ تصـنيفل آليـة إنشـاء خـالل منأكثر أتمتة 
 والمسـاهمة الثغـرات تحديـد تسـهيل أجـل مـن والتطـوير البحـث موارد تدفقاتب المتعلقة بياناتمستقبًال لرسم خريطة ال

  .والتنسيق التخطيط في

                                                           
١  Terry RF, van der Rijt T. Overview of research activities associated with the World Health Organization: 

results of a survey covering 2006/07. Health Research Policy and Systems 2010, 8:25 )http://www.health-policy-
systems.com/content/8/25 ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٣، تم االطالع في(.  

٢         Remme JHF, Adam T, Becerra-Posada F et al. Defining research to improve health systems. PLoS Medicine 

(November 2010): )http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001000 تم االطالع ،
  ).٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٣في 
٣   Viergever RF, Olifson S, Ghaffar A, Terry RF. A checklist for health research priority setting: nine common themes 

of good practice. Health Research Policy and Systems 2010, 8:36                                                                                          
)http://www.health-policy-systems.com/content/8/1/36  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٣، تم االطالع في(  
  (النص اإلنكليزي). ١ الفرعالمحضر الموجز للجلسة األولى للجنة العامة، ، ١/سجالت/ ٦٢/٢٠٠٩ع ص جالوثيقة     ٤
  .٢٠٠٩. جنيف، منظمة الصحة العالمية، المرأة والصحة: بّينات اليوم وبرنامج عمل الغد    ٥
جنيــف، منظمــة الصــحة  .البشــر لهــا يخضــع التــي الصــحية البحــوث أخالقيــات لمراجعــة عمليــة وٕارشــادات معــاييرانظــر     ٦

  .٢٠١١العالمية، 
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نمــائي والبنــك الــدولي ومنظمــة البرنــامج الخــاص المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم المتحــدة اإل ونّظــم  -٢٧
 أمـراض علـى تركـز التـي للفـرق اجتماعـات ةالصحة العالمية والمعني بالبحث والتدريب في مجال األمـراض المداريـ

 المنسـية األمـراضفـي مجـال  ثو بـالبح يتعلق فيما والتحديات االحتياجات دراسة أجل من عيةيضاالمو معينة والفرق 
التـي  العالميـة التقـارير مـن سلسـلة أول تقريـر مـن ٢٠١٢ ُينشـر فـي نيسـان/ أبريـلأن  المقرر ومن. لعملا وخيارات
  .المعديةالفقر  أمراضبشأن  سنتين كلتصدر 

 
 فــي المحــددة واألطــر المفــاهيمبمزيــد مــن التفصــيل  ٢٠١٢التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم وســيعرض   -٢٨
 .الصحة أجل نم البحوثسيتناول موضوع  وهو التقرير الذي ستراتيجيةالا
  
  

ــة   جيم: ــان بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكي االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميت
  )٢١-٦١ع  ص  جالفكرية (القرار 

  
 ٢٠١٢ فـــي دورتـــه الثالثـــين بعـــد المائـــة المنعقـــدة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير علمـــاً  التنفيـــذي أحـــاط المجلـــس  -٢٩

   ١.بالصيغة السابقة لهذا التقرير المرحلي
  

إلــى المــديرة العامــة جملــة أمــوٍر منهــا أن ترصــد األداء والتقــدم المحــرز فــي  ٢١-٦١ج ص عطلــب القــرار   -٣٠
تنفيذ االستراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة وأن تقـوم، بعـد تقـديم 

بتقديم تقرير إلى جمعية الصحة كل سنتين من خالل المجلـس  ٢جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين،تقرير إلى 
  التنفيذي. ويقدم هذا التقرير استعراضًا عن الحالة الراهنة للتنفيذ.

  
وفي إطار جهد تعاوني مبذول على صعيد المنظمة بأسرها، ساهم فيه الشركاء الخارجيون، حولت األمانة   -٣١

ة قابلـــة للتنفيـــذ تتضـــمن أنشـــطة وأطـــرًا زمنيـــة ونـــواتج محـــددة علـــى االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين إلـــى خطـــ
 المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية لكل إجراء من اإلجراءات المحددة.

  
ويجـري حاليـًا  ٢٠١٠وقد اتُّبع نهج تدريجي في التنفيذ. وعليه ُأنجزت مرحلة تحضيرية في أيلول/ سبتمبر   -٣٢

، ثم سُتستهل مرحلة تنفيذ أوسع نطاقًا ٢٠١٢بية ستستمر حتى كانون األول/ ديسمبر العمل على مرحلة تنفيذ تجري
. وفي مرحلة التنفيذ التجريبية الجارية تقام حاليًا العالقات الالزمة مع ٢٠١٥وستستمر حتى كانون األول/ ديسمبر 

  الحكومات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين.
  

نشــطة ذات الصــلة بالموضــوع والتــي اضــطلعت بهــا عــدة إدارات وكــذلك وأنجــزت األمانــة رســم خريطــة األ  -٣٣
كيانـــات خارجيـــة بغيـــة تحســـين تنســـيق أنشـــطة الشـــركاء المعنيـــين. وأنشـــئت لجنـــة استشـــارية داخليـــة تابعـــة لمنظمـــة 
الصــــحة العالميــــة تتــــألف مــــن ممثلــــي اإلدارة العليــــا مــــن جميــــع المكاتــــب الرئيســــية. وصــــممت األمانــــة، فــــي ســــياق 

يجية العالميــة، أداة لتقيــيم نظــم االبتكــار وحلــول النفــاذ علــى المســتوى الــوطني. وقــد جربــت هــذه األداة فــي االســترات
 كينيا.

  
  

                                                           
، ٥، المحضــر المــوجز للجلســة الثالثــة عشــرة، الفــرع ٢ســجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م ت(جــيم) و ١٣٠/٣٥م تانظــر الــوثيقتين   ١

 .(النص اإلنكليزي)

  .٦٣/٦انظر الوثيقة ج  ٢
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وخاصـة  - ١وجرت مواءمة تنفيذ هذه االستراتيجية مع تنفيذ استراتيجية المنظمة للبحوث من أجل الصحة  -٣٤
في احتياجات البحث والتطـوير والعنصـر الثـاني: تعزيـز العنصر األول من االستراتيجية العالمية: تحديد األولويات 

البحث والتطوير. وقد اتُبعت استراتيجية المنظمة للبحوث من أجل الصحة لتوجيه األنشطة في عدٍد مـن المجـاالت 
 التقنية، بما فيها المجاالت التي تشمل األنفلونزا واألمراض المنقولة باألغذيـة واللقاحـات ومخـاطر اإلشـعاع. وجميـع

  .مكاتب المنظمة اإلقليمية الستة قد خطت خطوات لتنفيذ استراتيجية الصحة
  

مــن المزمــع اســتهالل نشــر التقريــر العــالمي عــن أولويــات البحــوث فــي مجــال أمــراض الفقــر المعديــة فــي   -٣٥
وسـيجتمع فـي  ٢في بروكسل في مؤتمر االبتكار بدون حدود في مجال الرعاية الصحية. ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ١٧

البرنـامج الخـاص هذا المؤتمر الباحثون مع الحكومـات لمناقشـة مواضـيع ينسـحب عليهـا التقريـر الـذي أعـد بواسـطة 
المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي والبنـك الـدولي ومنظمـة الصـحة العالميـة والمعنـي بالبحـث 

صاغه خبراء عالميون مرموقون في مجال الصـحة يحـدد هذا التقرير الذي والتدريب في مجال األمراض المدارية. و 
أسباب لبحـوث أمـراض الفقـر المعديـة ويقـدم أيضـًا عـددًا مـن "خيـارات العمـل" ويضـم فصـوًال خاصـة عـن البيئـة  ١٠

خبيــرًا مقســمين إلــى  ١٣٠أكثــر مــن  مــنوالــنظم الصــحية واالبتكــار. وقــد ارتكــز إعــداد هــذا التقريــر علــى مــدخالت 
متخصصة في أمراض معينة وأفرقة مرجعيـة مواضـيعية. ويجـري نشـر نتـائج عملهـا، الـذي مولّـه  أفرقة مرجعية ١٠

  االتحاد األوروبي، في سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية.
  

ومـــــن المقـــــرر أن ُينشـــــر تقريـــــر عـــــن وضـــــع تمويـــــل البحـــــث والتطـــــوير لمواجهـــــة أمـــــراض الفقـــــر المعديـــــة   -٣٦
البرنـامج الخـاص المشـترك بـين اليونيسـيف وبرنـامج األمـم المتحـدة ا التقريـر بالتعـاون بـين عد هـذ. وقد أُ ٢٠١٢ عام

اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمعنـي بالبحـث والتـدريب فـي مجـال األمـراض المداريـة، ومجلـس 
، وذلـك بتمويـل "Policy Cures"البحوث الصحية ألغراض التنميـة/ المنتـدى العـالمي للبحـوث الصـحية، ومؤسسـة 

التحــاد األوروبــي. ويبــرز التقريــر األطــر واألولويــات واالســتراتيجيات والسياســات التــي يتبعهــا ممولــو البحــوث، مــن ا
 منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــاديواالختالفــات فــي دعــم بحــوث أمــراض الفقــر المعديــة بــين بلــدان 

    والبلدان التي تتوطنها األمراض.
  

ي ســياق العنصــر الثالــث مــن االســتراتيجية العالميــة، وهــو بنــاء القــدرة علــى االبتكــار وتحســينها، نشــرت وفــ  -٣٧
وتتضــمن هــذه  ٣المنظمــة "معــايير وٕارشــادات عمليــة لمراجعــة أخالقيــات البحــوث الصــحية التــي يخضــع لهــا البشــر".

حســن نوعيــة نظــم أخالقيــات البحــوث لــديها المعــايير واإلرشــادات العمليــة عالمــات مرجعيــة للــدول األعضــاء لكــي ت
  وتعزز حماية البحوث لفائدة المجتمعات والشعوب التي تشارك في البحوث الصحية.

  
وعــــالوة علــــى تعزيــــز القــــدرات فــــي مجــــال أخالقيــــات البحــــوث مــــن أجــــل مــــوظفي المنظمــــة علــــى جميــــع   -٣٨

وطنيـة لمراجعـة األخالقيـات، وذلـك بالتعـاون المستويات، مافتئـت المنظمـة تعمـل بهّمـٍة علـى تعزيـز قـدرات اللجـان ال
الوثيــــق مــــع المنظمــــات الدوليــــة األخــــرى ومــــع شــــبكتها العالميــــة مــــن المراكــــز المتعاونــــة بشــــأن أخالقيــــات البحــــوث 

 للجـان العـالمي القمـة لمـؤتمرويجـري اآلن التحضـير  البيولوجية واللجان الوطنيـة المعنيـة باألخالقيـات حـول العـالم.

                                                           
 (باء). ٦٥/٢٦انظر الوثيقة ج    ١

المصــــــــالح التابعــــــــة للمفوضــــــــية األوروبيــــــــة  الصــــــــحية ايــــــــةالرع مجــــــــال فــــــــي حــــــــدود بــــــــدون االبتكــــــــار مــــــــؤتمرتــــــــنظم     ٢
)http://ec.europa.eu/research/health/events-13_en/html ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤، تم االطالع في( 

. جنيــف، منظمــة الصــحة معــايير وٕارشــادات عمليــة لمراجعــة أخالقيــات البحــوث الصــحية التــي يخضــع لهــا البشــرانظــر     ٣
 .٢٠١١العالمية، 
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(مــن المزمــع أن يعقــد فــي تــونس، فــي أيلــول/ ســبتمبر  ٢٠١٢الــذي ســيعقد فــي عــام  باألخالقيــات المعنيــة الوطنيــة
 )، وستكون المنظمة هي أمانته الدائمة.٢٠١٢

  
ويتقاسم مسؤولية تحسين الشفافية في أنشطة البحوث الصحية العديد من أصحاب المصلحة فـي المجتمـع   -٣٩

المنظمــة عــام  عيــة وراســمو السياســات والمنظمــات الدوليــة. كمــا أن قيــامالعــالمي، وبالتحديــد البــاحثون والجهــات الرا
بإنشاء البرنامج الدولي لتسجيل التجارب السريرية يبين االلتزام بهذا الهدف. وعلى مدى العـامين الماضـيين  ٢٠٠٥

متاحـــة. وٕان اُتخـــذت عـــدة مبـــادرات وطنيـــًا ودوليـــًا لوضـــع الســـجالت األوليـــة واالرتقـــاء بمســـتوى جـــودة المعلومـــات ال
بلـدًا مـن منطقـة أفريقيـا جنـوب الصــحراء  ٢٠تحـالف البلـدان األفريقيـة للتجـارب السـريرية، الـذي يمثَّـل فيـه أكثـر مـن 

، أصـــبح ٢٠١١أيلــول/ ســبتمبر  ١٤الكبــرى مثــاٌل علــى الجهـــد المشــترك لتحســين مراقبـــة التجــارب الســريرية. وفـــي 
الرابـــع عشـــر فـــي شـــبكة الســـجالت األوليـــة للبرنـــامج الـــدولي  "ســـجل االتحـــاد األوروبـــي للتجـــارب الســـريرية" العضـــو
سيضـحى ســجل االتحـاد األوروبـي للتجـارب الســريرية  ٢٠١٢لتسـجيل التجـارب السـريرية. وفـي شــهر شـباط/ فبرايـر 

مدخلــة مــن التجــارب  ٣٨ ٠٠٠للبيانــات إلــى البرنــامج الــدولي لتســجيل التجــارب الســريرية عــن طريــق إضــافة  مقــدماً 
(تالفــي  "OPEN"البرنــامج الــدولي لتسـجيل التجــارب الســريرية هــو جـزء مــن مبــادرة تعـرف باســم مشــروع السـريرية. و 

 عدم نشر النتائج السلبية) كلف بإعداده االتحاد األوروبي.
  

البرنامج الخاص يديره برنامج للمنح الدراسية من أجل التطوير الوظيفي في مجال الطب السريري، وتولى   -٤٠
ونيسيف وبرنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي والبنـك الـدولي ومنظمـة الصـحة العالميـة والمعنـي بالبحـث المشترك بين الي

عالمــًا مــن البلــدان المتوســطة الــدخل والمنخفضــة الــدخل لــديهم  ١٨والتــدريب فــي مجــال األمــراض المداريــة، تــدريب 
 تحضرات الصيدالنية.خبرة في الممارسات السريرية الجيدة وٕادارة المشاريع في مجال تطوير المس

  
وفـــي ســـياق العنصـــر الرابـــع مـــن االســـتراتيجية العالميـــة، وهـــو نقـــل التكنولوجيـــا، أنجـــزت المنظمـــة المرحلـــة   -٤١

والمركــز  مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــةاألوليــة مــن مشــروع يدعمــه االتحــاد األوروبــي فــي إطــار شــراكة مــع 
إطــار المشــروع ُأنجــز عمــل أساســي مكثــف بشــأن التحــديات والعوائــق أمــام  الــدولي للتجــارة والتنميــة المســتدامة. وفــي

الصــيدالنية ووســائل التشــخيص  اإلنتــاج المحلــي ومــا يــرتبط بــذلك مــن نقــل التكنولوجيــا فــي مجــاالت المستحضــرات
ثانيـة مجموعـة البّينـات الموجـودة لصـياغة وثيقـة إطاريـة توجـه أنشـطة المرحلـة الواللقاحات. وتتضمن سلسلة تقـارير 

  ١من هذا المشروع.
  

وأجـرت األمانــة تحلــيًال شــامًال لجميــع تجــارب نقــل التكنولوجيــا فــي مجــال اللقاحــات بغيــة تحديــد االتجاهــات   -٤٢
لقاحـــات األنفلـــونزا الجائحـــة إلـــى البلـــدان الناشـــئة والظـــروف المواتيـــة لنقـــل التكنولوجيـــا. أمـــا مشـــروع نقـــل تكنولوجيـــا 

بلدًا من البلدان الناميـة، أربعـة  ١٣التمويل ونقل التكنولوجيا إلى  تقديم ، فقد أتاح٢٠٠٦النامية، والذي اسُتهل عام 
بلــدان أخــرى فــي  وهنــاك بلــدان منهــا نجحــت فــي الحصــول علــى تــراخيص للقــاح األنفلــونزا الجائحــة المنــتج محليــًا،

باســم البلــدان الناميــة، طريقهــا للحصــول علــى هــذه الموافقــة. وعــالوة علــى ذلــك تفاوضــت منظمــة الصــحة العالميــة، 
مقابل لتكنولوجيا خاصة بفيروس األنفلونزا الحي الموهن وأتاحت هـذه التكنولوجيـا لثالثـة مصـنعين  على رخصة بال

. وفــي إطــار الجهــد نفســه مــن البلــدان الناميــة، واحــدة منهــا حصــلت بالفعــل علــى الموافقــة علــى المنــتج وتبيعــه محليــاً 
فــي جامعــة لــوزان، بسويســرا يركــز علــى التــدريب ونقــل التكنولوجيــا فيمــا يخــص  يســرت المنظمــة إنشــاء مركــز امتيــاز

اســتكمل هــذا المركــز اآلن فــي الوقــت الــراهن تــدريب مصــنعي لقاحــات مــن  -تكنولوجيــا المــواد المســاعدة المتقدمــة 
  البلدان النامية، بدأ أحدهم بالفعل إنتاج المواد المساعدة.

  
                                                           

(تـــم االطـــالع فـــي   http://www.who.int/phi/publications/local_production/en/index.htmlانظـــر الموقـــع التـــالي:     ١
  )٢٠١٢شباط/ فبراير   ٢٤
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تطبيـق الملكيـة الفكريـة يـذ العنصـر الخـامس مـن االسـتراتيجية العالميـة (وفي إطار عمـل المنظمـة علـى تنف  -٤٣
) شاركت فـي عـدة أنشـطة ترمـي إلـى تعزيـز وٕادارة شؤونها من أجل المساهمة في االبتكار وتعزيز الصحة العمومية

ار المتعلــق قــدرة البلــدان الناميــة علــى تطبيــق الملكيــة الفكريــة وٕادارة شــؤونها علــى نحــو يتــيح أقصــى قــدر مــن االبتكــ
 بالصحة ويعزز إتاحة المنتجات الصحية. 

  
وفي إطار التعاون الثالثي بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكريـة ومنظمـة التجـارة   -٤٤

العالميــة بــدأت هــذه المنظمــات سلســلة مــن النــدوات التقنيــة المشــتركة بخصــوص الصــحة العموميــة والملكيــة الفكريــة 
وعالوة على ذلـك تعكـف  ٢٠١١.١واألخرى في عام  ٢٠١٠ارة. وعقدت ندوتان حتى اآلن، إحداهما في عام والتج

المنظمــات الــثالث علــى إعــداد دراســة مشــتركة بعنــوان "تعزيــز اإلتاحــة واالبتكــار الطبــي: نقــاط التقــاطع بــين الصــحة 
  ٢العمومية والملكية الفكرية والتجارة".

  
األخــرى نشــرت منظمــة الصــحة العالميــة، باالشــتراك مــع برنــامج األمــم المتحــدة وفــي إطــار جهــود التعــاون   -٤٥

اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، موجز سياسات بشأن االستفادة من جوانب المرونـة التـي 
ة العــالج مــن األيــدز يتيحهــا االتفــاق المتعلــق بالجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة (تــريبس) فــي تحســين إتاحــ

وباإلضــافة إلــى ذلــك تعمــل منظمــة الصــحة العالميــة، بالتعــاون مــع المنظمــة العالميــة للملكيــة  ٣والعــدوى بفيروســه.
  الفكرية، على إعداد تقرير عن واقع البراءات واالتجاهات السائدة في منح البراءات في مجال اللقاحات.

  
عالميـــة، وهـــو تحســـين التســـليم واإلتاحـــة، إلـــى تعزيـــز برنـــامج ودعـــا العنصـــر الســـادس مـــن االســـتراتيجية ال  -٤٦

المنظمـــة لالختبـــار المســـبق لصـــالحية األدويـــة. وُشـــرع فـــي عمليـــة االختبـــار المســـبق لصـــالحية مكونـــات ومنتجـــات 
صيدالنية فاعلة مختارة اسُتحدثت لمكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية، واالضطالع ببحوث لتبّين فوائـد تلـك 

، مـن ٢٠١١وكـانون األول/ ديسـمبر  ٢٠١٠لية وآثارها. وتمّكنت المنظمة، في الفترة بين كانون الثـاني/ ينـاير العم
ــًا بشــكل مســبق ( ٤٢اختبــار  منتجــات مضــادة للســل،  ٧منتجــًا لعــالج األيــدز والعــدوى بفيروســه، و ٢٨منتجــًا دوائي

منتجات اسُتحدثت ألغراض اسـتخدامها فـي  ٥، وومنتج واحد مضاد للمالريا، ومنتج واحد مضاد لفيروس األنفلونزا
مجـــال الصـــحة اإلنجابيـــة)، ومكـــونين صـــيدالنيين فـــاعلين (اســـُتحدثا الســـتخدامهما فـــي األدويـــة المضـــادة للمالريـــا)، 

اختبارات من االختبارات السريعة لتشـخيص  ٣لقاحًا، واختبارين من االختبارات السريعة لتشخيص المالريا، و ٣٥و
اختبـــارات مـــن اختبـــارات نســـبة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، واحـــدة مـــن  ٥لمنـــاعي البشـــري، وفيـــروس العـــوز ا

مختبــرات لمراقبــة الجــودة (مختبــر واحــد فــي كــل مــن بلجيكــا ودولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات  ٩و ،CD4تكنولوجيــا 
  ا).وكندا والهند وبيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوروغواي، ومختبران في أوكراني

 
، اختبرت المنظمة، بشـكل مسـبق وألّول مـّرة ، صـالحية مسـحوق األرتيسـونات الُمسـتخدم ٢٠١٠وفي عام   -٤٧

ألغراض الحقن (أّول منتج معّقم مصنوع فـي الصـين يـتم اختبـار صـالحيته بشـكل مسـبق)؛ كمـا اختبـرت المنظمـة، 
  منتج جنيس من اإلمتريسيتابين. والميفودين، وأّول تيونوفوفير بشكل مسبق، صالحية أّول توليفة من 

  
                                                           

يمكـــــن االطـــــالع علـــــى المزيـــــد مـــــن المعلومـــــات، بمـــــا فـــــي ذلـــــك البـــــرامج والتقـــــارير المـــــوجزة، فـــــي الموقـــــع اإللكترونـــــي     ١
http://www.who.int/phi/  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤(تم االطالع في(  

(تم االطـالع فـي  http://www.who.int/phi/news/promoting_access_medical_innovation/en/index.htmlانظر أيضًا     ٢
  )٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤
 .UNAIDS, WHO, UNDP. Using TRIPS flexibilities to improve access to HIV treatment: policy briefانظـر     ٣

Geneva, World Health Organization, 2011. )http://www.who.int/phi/phi_trips_policybrief_en.pdf تــم االطــالع ،
 )٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤في 
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وقــد ظّلــت أنشــطة التعــاون والمواءمــة وبنــاء القــدرات فــي مجــال التنظــيم تشــّكل العناصــر الرئيســية لبــرامج   -٤٨
، قامـت المنظمـة بتقيـيم الهيئـة التنظيميـة ٢٠١١المنظمة المعنية باالختبار المسبق لصـالحية المنتجـات. وفـي عـام 

ى تأديــة وظائفهــا، مّمــا يســمح بــإجراء اختبــار مســبق لصــالحية اللقاحــات التــي تُنــتج فــي الصــينية واعتبرتهــا قــادرة علــ
، وعقـــب إجـــراء تقيـــيم مشـــترك مـــع جماعـــة شـــرق أفريقيـــا تـــم اســـتكمال اختبـــار مســـبق ٢٠١٠ذلـــك البلـــد. وفـــي عـــام 

وتبـــّين مـــن للصـــالحية أجـــري، فـــي آن واحـــد، بخصـــوص ثالثـــة بلـــدان (كينيـــا وأوغنـــدا وجمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة). 
عمليـات مســح صــانعي المنتجـات أّن خــدمات بنــاء القــدرات التـي يتيحهــا البرنــامج مــن األمـور التــي تحظــى بترحيــب 

  كبير.
  

وفــي ظــّل العنصــر الســابع، وهــو تــأمين آليــات للتمويــل المســتدام، تقــوم األمانــة بتيســير عمــل فريــق الخبــراء   -٤٩
   ١ث والتطوير.االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البح

  
عن تعزيز السـلطات  الخمسون قراراً  األمريكية للبلدان الصحة منظمة إدارة مجلساعتمد  ٢٠١٠وفي عام   -٥٠

لصــون نوعيــة هــذه المنتجــات وســالمتها وفعاليتهــا. ويحــدد  ٢التنظيميــة الوطنيــة المعنيــة باألدويــة والمــواد البيولوجيــة.
لتنظـــيم مهـــام الصـــحة العموميـــة ومراقبتهـــا، ويحـــث البلـــدان علـــى تقيـــيم  القـــرار األدوات واآلليـــات الضـــرورية لتعزيـــز

إلـى نتـائج التقـديرات، يمكـن للسـلطات التنظيميـة الوطنيـة وضـع خطـة  وتعزيز مهامها التنظيمية األساسـية. واسـتناداً 
م. ويشـارك تطوير مؤسسية أو يمكن اختيارهـا سـلطة تنظيميـة ذات مرجعيـة إقليميـة عنـدما تبلـغ أعلـى درجـات التقيـي

العديد من بلـدان إقلـيم األمـريكتين فـي المبـادرة، وتعتبـر أربـع سـلطات تنظيميـة وطنيـة مراجـع إقليميـة فـي إطـار هـذه 
  اآللية (األرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوبا)

  
واســـتجابة لمتطلبـــات العنصـــر الثـــامن، وهـــو إنشـــاء ُنظـــم للرصـــد والتبليـــغ، تعكـــف المنظمـــة، بالتنســـيق مـــع   -٥١
مكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين علـــى إنشـــاء منصـــة بيانـــات إلكترونيـــة لرصـــد التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجية ال

العالميــة، واإلبــالغ عنــه. وســتعد المنصــة العالميــة لالبتكــار واإلتاحــة باالســتناد إلــى منصــة منظمــة الصــحة للبلــدان 
ا، وســتعرض نســختها التجريبيــة علــى جمعيــة الصــحة األمريكيــة اإلقليميــة إلتاحــة الخــدمات الصــحية واالبتكــار فيهــ

  .٢٠١٢العالمية في شهر أيار/ مايو 
  

، تشــغيل منصــة منظمــة الصــحة للبلــدان ٢٠١٢وســيبدأ، فــي المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين فــي أيــار/ مــايو   -٥٢
عقد أّول مشاورة مـن  األمريكية اإلقليمية إلتاحة الخدمات الصحية واالبتكار فيها. وتم، في إقليم جنوب شرق آسيا،

) ووافقـت ٢٠١١نيسـان/ أبريـل  ٦و ٥وخطة العمل العالميتين (نيودلهي،  لالستراتيجيةأجل وضع اإلطار اإلقليمي 
الدول األعضاء على جملة أمور منها زيادة التزامهـا بتعزيـز أنشـطة البحـث والتطـوير فـي المجـال الصـحي، وتبـادل 

كريـة، وتطـوير قــدرتها علـى التفـاوض فـي مجــال الصـحة العموميـة والملكيــة المعلومـات المتصـلة بمسـائل الملكيــة الف
الفكريــة، وتشــجيع دوائــر الصــناعة المحليــة بغــرض تعزيــز قــدرتها علــى تلبيــة الحاجــة إلــى أدويــة وتكنولوجيــات طبيــة 

  ميسورة التكلفة. 
  

ذ االسـتراتيجية وخطـة العمـل وُتعد شبكات االبتكار اإلقليمية والوطنية مـن العناصـر األساسـية لضـمان تنفيـ  -٥٣
العــالميتين بشـــأن الصــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيــة الفكريـــة. وقـــد أنشــئت الشـــبكة األفريقيـــة لالبتكــار فـــي مجـــال 
األدويــة وأدوات التشــخيص بوصــفها شــبكة رائــدة لالبتكــار فــي أفريقيــا. وتــولى دعــم إنشــائها كــل مــن منظمــة الصــحة 

االقتصــادية ألفريقيــا، ومصــرف التنميــة األفريقــي، والمفوضــية األوروبيــة، واالتحــاد  العالميــة، ولجنــة األمــم المتحــدة

                                                           

  .١٣٠/٢٣م تانظر كذلك الوثيقة     ١
  .CD50.R9انظر القرار     ٢
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األفريقــي. وقــد باتــت تلــك الشــبكة، التــي اســتهلها البرنــامج الخــاص للبحــوث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق 
الصــــحة العالميــــة، المداريــــة المشــــترك بــــين اليونيســــيف وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي والبنــــك الــــدولي ومنظمــــة 

مستضافة من قبل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيـا فـي أديـس أبابـا. كمـا يجـري إنشـاء شـبكات شـبيهة آلسـيا 
  واألمريكتين. 

 
  

 )١-٦٠ع ص ج القرار( الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  دال:
 
 ٢٠١٢ لمائـــة المنعقـــدة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــايرفـــي دورتـــه الثالثـــين بعـــد ا أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي علمـــاً   -٥٤

 ١بالصيغة السابقة لهذا التقرير المرحلي.
 
 المعنيــة االستشــارية العالميــة الصــحة منظمــة لجنــةل عشــر الثالــث الجتمــاعا حصــيلة الوثيقــة هــذه تلخــص  -٥٥

 ).٢٠١١ نوفمبرتشرين الثاني/  ١و أكتوبرتشرين األول/  ٣١ يومي جنيف،( الجدري فيروس ببحوث
 
الـذي ذكـرت فيـه جمعيـة  ١-٦٠ج ص عوذكّرت اللجنة باألحكام المتعلقة بالبحوث المشار إليها فـي القـرار   -٥٦

 من المزيد إجراء ذلك في بما العالمية، العمومية الصحة ألغراض األساسية البحوث بإجراء السماح تمالصحة أنه "
  ".مأمونيتها وزيادة اللقاحات وتحسين للفيروسات المضادة بالعوامل المتصلة الدولية البحوث

  
 المـرخص الجـدري فيـروس مسـتودعي مـن عشـر تقـارير الثالـث اجتماعهـا فـي االستشـارية اللجنـة تلقتوقد   -٥٧
 االتحــــاد كولتســــوفو،( الحيويــــة والتكنولوجيــــا الفيروســــات لبحــــوث الروســــي الحكــــومي المركــــز فكتــــور مختبــــر( لهمــــا

مجموعــة  عــن)) األمريكيــة المتحــدة الواليــات جورجيــا، أتالنتــا،( منهــا لوقايــةوا األمــراض مكافحــة مراكــزو ) الروســي
 استخدام على تنطوي بحوثأية  ٢٠١١ عام في المركز الحكومي الروسي جريُ  لمو . حتفظان بهاي التي الفيروسات
لتتبـع  آمنـة نـاتبيا قواعـد ئتنشـمراكـز مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا فـي الواليـات المتحـدة أُ  فيو . الحي الفيروس
 .يحال فيروسال استعمال

 
 قاعــدة ت إلــىلــمّ وحُ  الجــدري ستئصــالال العالميــة الصــحة منظمــةبرنــامج  محفوظــات جميــعتمــت رقمنــة و   -٥٨

ذلـك  وغيـر وصـور خـرائطإلـى جانـب  ورقيـة ةقـيوث ٧٣٠ ٠٠٠مـا ينـاهز  المجموعة وتضم. لذلك مخصصة بيانات
 .اإلنترنت على تالمحفوظاإلتاحة  خططوهناك . السجالت من
 
   للفيروســــات ادةـالمضــــاألدويــــة المرشــــحة  مــــنممتــــازين  علمــــًا بــــأن دواءيــــن االستشــــارية اللجنــــةوأحاطــــت   -٥٩

)ST-246, (tecomvirimat) وCMX001 (hexadecyloxypropylcidifovir) (اســتحداث مراحــل قــد وصــال إلــى 
 .المقترحة الجرعات البشرية لتحديد تالحيوانا علىمجراة  دراسات من دوائيةحرائك  تستخدمو . متقدمة

 
ـــداً  مســـتوى) MVAو LC16m8( مـــوهنتـــم إعـــدادهما بفيـــروس حـــي  لجـــدريل انلقاحـــ رأظهـــكمـــا   -٦٠  مـــن جي

 فــي سكاألورثوبــو  مجموعــة اتفيروســعــدد مــن  عــن الناجمــة األمــراضمــن  حمايــةأتاحــا الو  لبشــربالنســبة لالمأمونيــة 
 .الحيوانية النماذج

  
 

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢لموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ، المحضر ا٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١
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 والواليـات الروسـي االتحـاد فـي الجـدري فيـروس يمسـتودعفـي  بـاحثون أجراها تشخيصية تاختبارا وأثبتت  -٦١
 الكشـف مـن مكنـوافقـد ت. وحساسـة دقيقةها اختبارات أن ،المتسلسل البوليميراز تفاعلعلى أساس  ،األمريكية المتحدة

 األخرى سكاألورثوبو  ةمجموع اتفيروسل عن الحمض النووي دنا وتمييزه الجدري فيروسالحمض النووي دنا ل عن
 .إلنسانالمْمرضة ل

 
 شـــبكةبالتعـــاون والتنســـيق مـــع  الجـــدري مختبـــرات شـــبكة تطـــوير بالمضـــي فـــي االستشـــارية اللجنـــة أوصـــتو   -٦٢

 .العالمية الصحة منظمة اً مؤخر دشنتها  يتالالمختبرات المعنية بالمْمرضات المستجدة والخطرة 
 
 نمـــوذجفـــي  قابليــة تكـــرار النتـــائج المتوصـــل إليهـــا تحســـينفـــي  ثو بحـــال برنـــامجل المتبقيـــة األهـــدافتتمثــل و   -٦٣

 فعاليـــة عـــن إضـــافية بيانــات توليـــدحتـــى يتســـنى  الجــدري فيـــروس عـــدوىفيمــا يخـــص  البشـــرية غيـــر العليـــا الثــدييات
 في رثأك على أن تثق تنظيميةال وكاالتمساعدة ال البيانات هذه ومن شأن. للفيروسات واللقاحات المضادة العوامل
. إحــراز تقــدم نحــو التــرخيص بهــا علــى المســاعدةمــن ثــم و  الجــدري فيــروسل المضــادة واللقاحــات األدويــة هــذه فعاليــة

 .العمل هذافي  ستمرارباال اللجنة أوصتو 
 
 المســتودعين إلـى البيولوجيــة السـالمة علـى تفتــيش زيـاراتأن تجــري منظمـة الصـحة العالميــة  ومـن المزمـع  -٦٤

 مراكــزومــن المرتقــب زيــارة مرافــق االحتــواء فــي  .األمريكيــة المتحــدة والواليــات الروســي االتحــاد فــي المــرخص لهمــا
. ٢٠١٢ وزيــارة مختبــر فكتــور فــي تشــرين األول/ أكتــوبر ٢٠١٢فــي أيــار/ مــايو  منهــا والوقايــة األمــراض مكافحــة

انون الثاني/ يناير ك ٣١وأتيحت الفرصة لكال المستودعين في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية عقد في أوسلو من 
الستعراض عملية التفتيش. وتم االتفـاق علـى أن تتبـع الزيـارات التفتيشـية إطـار معيـار  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٣إلى 
 .القياسي للتوحيد األوروبية للجنة CWA 15793:2011 البيولوجية المخاطر إدارة

 
لمعنيـــــــة بفيروســـــــات مجموعـــــــة ا المخصصة اللجنة تجتمـــــــع مجـــــــدداً  بـــــــأن االستشـــــــارية اللجنـــــــة أوصـــــــتو   -٦٥

 .المستقبل لجدري فيل ةمحتملاالستجابة الطارئة ألية فاشية  لمناقشة األورثوبوكس
 
  .العلمية الفرعية اللجنةتجديد عضوية ب االستشارية اللجنةوتم إبالغ   -٦٦
  
  

  )١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   هاء:
  

 ٢٠١٢ ه الثالثـــين بعـــد المائـــة المنعقـــدة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــايرفـــي دورتـــ أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي علمـــاً   -٦٧
  ١بالصيغة السابقة لهذا التقرير المرحلي.

  
بتكثيــف الجهــود الراميــة إلــى  ١٦-٦٤ج ص ع، نــادت جمعيــة الصــحة فــي القــرار ٢٠١١وفــي أيــار/ مــايو   -٦٨

ديم تقريـــر ســـنوي إلـــى أن يتأكـــد استئصـــال هـــذا الـــداء وطلبـــت إلـــى المـــدير العـــام رصـــد تنفيـــذ القـــرار عـــن كثـــب وتقـــ
  استئصال داء التنينات. 

 
وخــالل عــام وواصــلت الــدول األعضــاء التــي يتوطنهــا داء التنينــات إحــراز تقــدم مســتمر نحــو استئصــاله.   -٦٩

حالـة جديـدة فقـط، أي أقـل بمقـدار  ١٠٥٨عـن  ٢أبلغت أربعة بلدان (تشاد وٕاثيوبيا ومالي وجنوب السـودان) ٢٠١١
                                                           

 .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١

  .٢٠١١تموز/ يوليو  ٩تقرأ جنوب السودان إلى غاية     ٢
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قريـة، ممـا يعنـي  ٤٨٣، ووصل عدد القرى التي أبلغت عن حاالت من هـذا المـرض إلـى ٢٠١٠ام ٪ مقارنًة بع٤١
، ممـا يشـير إلـى ٢٠١٠. ولم تبلغ غانا عـن أي حالـة منـذ أيـار/ مـايو ٢٠١٠٪ على مدى عام ٣٨انخفاضا بنسبة 

  أن سريان المرض قد توقف ويرجح أن هذا البلد وصل اآلن إلى المرحلة السابقة لإلشهاد.
  

وقدمت جميع البلدان التي يتوطنها المرض أو التي وصلت إلى المرحلة السابقة لإلشـهاد (باسـتثناء كينيـا)   -٧٠
تقــارير إلــى منظمــة الصــحة العالميــة كــل شــهر حتــى عنــد انعــدام أي حالــة لتبلــغ عنهــا. وقــد ُوضــعت خطــط لمكافــأة 

لمـرض أو التـي كـان يتوطنهـا مـن قبـل باسـتثناء اإلبالغ عـن حـاالت داء التنينـات فـي جميـع البلـدان التـي يتوطنهـا ا
  جنوب السودان.

  
وبتوصــية صــادرة عــن الجلســة الثامنــة للجنــة الدوليــة لإلشــهاد علــى استئصــال داء التنينــات (جنيــف، مــن   -٧١
) تـــم اإلشـــهاد علـــى خلـــو خمســـة بلـــدان (بوركينـــا ٢٠١١ كـــانون األول/ ديســـمبر ١تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر إلـــى  ٢٩

التــي لــم  -والبوســنة والهرســك وبرونــي دار الســالم وٕاريتريــا  -اللــذان كــان داء التنينيــات يتوطنهمــا  -فاصــو وتوغــو 
تـم اإلشـهاد  ٢٠١١يتوطنها المرض أو لم يكن متوطنا فيها في اآلونة األخيـرة) مـن داء التنينيـات. وفـي نهايـة عـام 

  من داء التنينات. وٕاقليماً  بلداً  ١٩٢بخلو 
  

  استئصال داء التنينات هو وقف سريان المرض في البلدان األربعة التالية. ويظل التحدي أمام  -٧٢
  

حـاالت واطنـة مـن ثمـاني  ١٠. بعـد مـرور عشـر سـنوات علـى إبـالغ البلـد عـن آخـر حالـة، ُأبلـغ عـن تشاد  -٧٣
، ُأبلغ عـن عشـر حـاالت مـن تسـع قـرى، ٢٠١١ولم يتسن احتواء أيٍّ من هذه الحاالت. وفي عام  ٢٠١٠قرى عام 

وتسّنى احتواء أربع حاالت منها فقط. وتشير التحقيقات المفصلة إلـى إهمـال حـاالت ظهـرت فـي السـنوات األخيـرة، 
مما أدى إلى استمرار سريان المرض. وتطبق حاليـًا تـدابير لوقـف سـريان المـرض. لكـن تعـذر الوصـول إلـى بعـض 

رئيسـيًا. وقـد قـدم كـل مـن منظمـة العمـل  المناطق المعرضـة لخطـر سـريان المـرض بسـبب انعـدام األمـن يظـل عائقـاً 
  الدولية ومركز كارتر المساعدة التقنية والمالية إلعطاء َنَفس جديد لبرنامج االستئصال ولتعزيز الترصد.

  
. بفضل تكثيف أنشطة الترصد واحتواء الحاالت، أبلغت إثيوبيا عـن ثمـاني حـاالت مـن خمـس قـرى إثيوبيا  -٧٤

ومـن هـذه الحـاالت الثمـاني، كانـت سـت حـاالت عبـارة عـن  .٢٠١٠قل من عام ٪ أ٦٢، أي بنسبة ٢٠١١في عام 
حاالت واطنة؛ وكانت الحالتان األخريـان وافـدتين مـن جنـوب السـودان. وأمكـن احتـواء سـبٍع مـن هـذه الحـاالت. وقـد 
ة توســع نطــاق ترصــد داء التنينــات علــى الصــعيد الــوطني عــن طريــق النظــام المتكامــل لرصــد األمــراض واالســتجاب

  لمقتضياتها وعن طريق التثقيف الصحي.
  

، ُأبلـغ ٢٠١١. وخـالل عـام كـان البلـد الوحيـد فـي غـرب أفريقيـا الـذي ال يـزال فيـه داء التنينـات سـارياً  مالي  -٧٥
٪) مـن هـذه الحـاالت البـالغ ٤٢( حـاالت فقـط ٥. وأبلـغ عـن احتـواء ٢٠١٠فـي عـام حالة  ٥٧حالة مقابل  ١٢عن 

 حالة.  ١٢عددها 
  

٪ مـــن جميـــع الحـــاالت الجديـــدة المبّلـــغ عنهـــا فـــي ٩٧هـــو البلـــد الـــذي ســـجلت فيـــه نســـبة  وب الســـودانجنـــ  -٧٦
٪ من ٣٩أي أقل بنسبة  -حالة جديدة في اإلجمالي  ١٠٢٨قرية عن  ٤٦٣أبلغت  ٢٠١١. وفي عام ٢٠١١ عام
 الســتوائيةواليــة شــرق ا٪) وفــدت مــن ٧٥حالــة ( ٧٧٥٪ مــن هــذه الحــاالت؛  ولكــن ٧٤وتــم احتــواء  - ٢٠١٠ عــام

٪ ٧٦. وسجلت واليـة شـرق كابويتـا نسـبة ٢٠١٠ عن عدد حاالت أكبر بكثير من عام ٢٠١١التي أبلغت في عام 
. وتكمـــن األســـباب المحتملـــة لهـــذا ٢٠١١مـــن إجمـــالي الحـــاالت المبلـــغ عنهـــا فـــي واليـــة شـــرق االســـتوائية فـــي عـــام 

حالـــة فــــي  ٥٩٠إلـــى  ٢٠١٠فـــي عــــام  حالـــة ٤٧٨االرتفـــاع فـــي عـــدد الحــــاالت فـــي مقاطعـــة شـــرق كابويتــــا (مـــن 
٪ فقــط مــن قراهــا ٥٢٪ فقــط مــن الحــاالت وأن نســبة ٦٧احتــواء نســبة  ٢٠١٠) فــي أنــه تســنى فــي عــام ٢٠١١ عــام
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٪ فقــط مــن ٦التــي يتوطنهــا المــرض طبقــت مكافحــة النواقــل علــى مصــادر ميــاه الشــرب غيــر المأمونــة، وأن نســبة 
علـى األقـل مـن ميـاه الشـرب المأمونـة. ومـع ذلـك، فاتجـاه المـرض  القرى التي يتوطنها المـرض تملـك مصـدرًا واحـداً 
، وقــد أبلــغ عــن احتــواء ٢٠١٠مقارنــة بــالفترة نفســها مــن عــام  ٢٠١١يتراجــع علــى نحــو مشــجع منــذ حزيــران/ يونيــو 

 . ٢٠١١٪ من الحاالت في الوالية في عام ٨٠
  

لحفاظ على الترصد الفعـال لـداء التنينـات وأما التحديات األخرى فهي شح إمدادات مياه الشرب المأمونة وا  -٧٧
قريــة أبلغــت عــن  ٤٨٣علــى الصــعيد الــوطني، بمــا فــي ذلــك فــي المنــاطق الخاليــة مــن داء التنينــات. ومــن أصــل 

٪) مصدرًا واحدًا علـى األقـل لميـاه الشـرب المأمونـة. وهنـاك ٨٠قرية منها ( ٣٨٨، ال تملك ٢٠١١حاالت في عام 
 ات التي يتوطنها المرض حاليًا بما يكفيها من مياه الشرب المأمونة.حاجة ماسة إلى إمداد المجتمع

  
مليـون دوالر أمريكـي للثنائيـة  ٦٢وقدر كل من منظمة الصحة العالمية ومركز كـارتر فجـوًة تمويليـًة بمبلـغ   -٧٨

نيـــه مليـــون ج ٢٠بمبلـــغ  الشـــمالية وأيرلنـــدا العظمـــى لبريطانيـــا المتحـــدة المملكـــة. وتعهـــدت حكومـــة ٢٠١٥-٢٠١١
مليـــون دوالر أمريكـــي، أمـــا المبلـــغ  ٢٣‚٣إســـترليني، وأكـــدت مؤسســـة بيـــل وميلنـــدا غيـــتس تقـــديم دعـــم إضـــافي يبلـــغ 

ماليـين دوالر أمريكـي) ومؤسسـة صـندوق االسـتثمار لفائـدة  ١٠المتبقي فستقدمه حكومة اإلمارات العربيـة المتحـدة (
ماليــين دوالر أمريكــي  ٨. وتشــمل هــذه المبــالغ زهــاء ماليــين دوالر أمريكــي ٦‚٧األطفــال التــي تعهــدت بتقــديم مبلــغ 

  موجهة إلى صناديق الطوارئ.
  
  

  )٢٠-٦٣ج ص عمكافحة داء شاغاس والتخلص منه (القرار   واو:
 
 ٢٠١٢ فـــي دورتـــه الثالثـــين بعـــد المائـــة المنعقـــدة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي علمـــاً   -٧٩

  ١المرحلي.بالصيغة السابقة لهذا التقرير 
  

شـاغاس  بـداء وقـد أخـذت معـدالت اإلصـابة مكافحة داء شاغاس والتخلص منه أمران يمكن تحقيقهما.إن   -٨٠
مكافحــة لالجهــود المبذولــة  بفضــل علــى نحــو كبيــر تــنخفض - اً منظمــة تضــرر أقــاليم ال أشــد -فــي إقلــيم األمــريكتين 

عـام فـي  ٤١ ٠٠٠ مـن ، أي٪٣٢جديـدة بنسـبة الاالت للحـ المقدرالعدد  تراجعلدم. وقد ل المنهجيفحص الالنواقل و 
فـي سـبعة داخل المنـازل  بالنواقلسريان الداء المحمول حقق هدف وقف ت. و ٢٠١٠عام في  ٢٨ ٠٠٠إلى  ٢٠٠٦
بلـدًا مـن  ٢٠فحـص الـدم فـي تعمـيم فـذ في مناطق تـوطن معينـة فـي سـبعة بلـدان أخـرى. ونُ و  ها المرضيتوطن بلدان

الفئــات العمريــة  بــين الــداء نتيجــة لــذلك، انخفــض معــدل انتشــارو  المــرض.يتوطنهــا  ن التــيبلــدًا مــن البلــدا ٢١أصــل 
 ١٠٨مـــن أي ٪، ٤٠علـــى الصـــعيد العـــالمي بنســـبة  لإلصـــابةعـــدد األشـــخاص المعرضـــين تراجـــع األصـــغر ســـنا، و 
  .٢٠١٠عام في  شخص مليون ٦٥إلى  ٢٠٠٦عام في ماليين شخص 

  
 الكروزيَّـة الِمْثَقِبيَّـةاإلشـهاد علـى توقـف سـريان ) ١: (إلى مـا يلـينواقل مكافحة اللجهود بذل وأدى استمرار   -٨١

في أمريكا الوسـطى  المرضتوطنها يفي جميع البلدان التي  الفسفسة الرادنية البروليكسيةبواسطة واقل بالن ةالمحمول
 ؛ســبانياأبــدعم مــن كنــدا واليابــان و وذلــك المكســيك، فــي (كوســتاريكا والســلفادور وغواتيمــاال وهنــدوراس ونيكــاراغوا) و 

بـدعم وذلـك نطقتـي موكويجـوا وتاكنـا فـي بيـرو، فـي مالفسيفسية المحتشرة  بواسطة اإلشهاد على توقف السريان )٢(
فــي مقاطعــات بشــكل كبيــر  مكافحــة النواقــل) ٣( ؛بــاز (دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات) ســبانيا، وفــي الأمــن كنــدا و 
ؤدي أن يــ ممـا يمكــنســبانيا، أبــدعم مـن وذلــك األرجنتين، بـسـانتا فــي و ميسـيونس وســان لــويس و ال ريوخــا و كاتاماركـا 

 سانتا في.و ميسيونس مقاطعتي في  السريان كيد توقفتو لى إقريبا 

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢لموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ، المحضر ا٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١
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هـا تمبادرات دون إقليميـة فـي األمـريكتين دعموبفضل نتائج عديدة.  إلىتعزيز التشخيص والعالج وأفضى   -٨٢
الحصـول علـى  توسـع نطـاقالحـاالت و  زاد الكشـف عـن منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـةمنظمة الصحة العالمية و 

. وزاد الطلب ٢٠١٠عام في  ١٥٠٠إلى أكثر من  ٢٠٠٥عام في  النيفورتيموكسب اً عالج ٥٠العالج من أقل من 
لكشـف إلـى زيـادة اعـالج التشـخيص و تحّسـن ال ى. وأدسـنوياً شـخص  ٧٠٠٠أكثر مـن وُيعالج حاليًا  بنزنيدازولعلى 
واألمــازون، وعلــى  (منطقــة تشــاكو فــي أمريكــا الجنوبيــة،ينشــط فيهــا الســريان الحــاالت وتحديــد المنــاطق التــي عــن 

(فــي  الســريان الخلقــيلحــاالت الناتجــة عــن وتحّســن إدارة االكشــف ٕالــى زيــادة الحــدود بــين الســلفادور وغواتيمــاال)، و 
فـي امـرأة  ١٣٠ ٠٠٠ إلـى ١٩٩٧فـي عـام امـرأة  ٥٠ ٠٠٠ فحـص مـنالخاضعات للعدد الحوامل ارتفع األرجنتين 

عــدوى العــن طريــق الفــم، فضــال عــن حــاالت  تلتــدخالواالــدم والحــوادث  حقــنعــن طريــق  الســريان) و ٢٠١٠عــام 
يتواصــل تنســيق بروتوكــوالت ، التعزيــز المــذكورة تــدابير وفــي إطــارالكروزيــة). المثقبيــة و  األيــدز(فيــروس  المصــاحبة

 في أربعة بلدان. لألدويةلمقاومة ا الكشف عنو  العالج نظم لرصدالتشخيص والعالج وُوضعت 
 
عـــن الوبائيـــات  مســـوحاً  ومنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة ة الصـــحة العالميـــةوأنجـــز فريـــق بقيـــادة منظمـــ  -٨٣

  بالنواقل. االنتقال واإلشهاد على توقف السريانأجل تحديد حالة  من يتوطنها المرض بلدانثمانية في  المصلية
 
هياكـــل وتشـــمل التـــدابير الراميـــة إلـــى معالجـــة المحـــددات االجتماعيـــة لـــداء شـــاغاس اســـتبدال أو تحســـين   -٨٤

 بلدًا. ١٨بلدًا وتدخالت تركز على المشاركة االجتماعية ومشاركة المجتمعات في  ١١المساكن ومحيطها في 
  

مـع شـركات  تتعـاون المنسيةكانت مبادرة أدوية األمراض و  شراكات لتحسين مكافحة داء شاغاس.وُأقيمت   -٨٥
أســـفر و . ًا تركيبــة لألطفــالقريبــ تيجــة لــذلك ســتتاحنفــي البرازيــل، و  للبنزنيــدازول المستحضــرات الصــيدالنية المنتجــة

يمكن للـدول األعضـاء اسـتخدامه لتقـدير برمجي تطبيق  ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية عنالتعاون بين المبادرة 
نة محّســــمختبريــــة تقنيــــات  بشــــأناألرجنتــــين وكولومبيــــا مــــوارد للبحــــوث  خصصــــت. و البنزنيــــدازول احتياجاتهــــا مــــن

ويســـاعد البرنـــامج الخـــاص المشـــترك بـــين اليونيســـيف وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي عـــالج. لتشـــخيص ورصـــد الل
بنـاء القـدرات  علـى والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمعنـي بالبحـث والتـدريب فـي مجـال األمـراض المداريـة

ـ أدوات بشـأنالبحـوث ٕاجـراء و  المتعاونـة فـي األمـريكتين علـى  المراكـزوتعمـل نة ومكافحـة النواقـل. التشـخيص المحسَّ
 من المبادرات. عدد

  
 شـــــركةمـــــن  تبرعـــــاتٍ  بفضـــــل ٢٠١٧حتـــــى عـــــام عـــــالي الجـــــودة مكفــــــول لـــــى نيفورتيمـــــوكس الحصـــــول عو   -٨٦

Bayer AG والمناقشــات جاريــة مــع اً تحــدييمثــل  البنزنيــدازوللــى ع ومــايزال الحصــولالصــيدالنية.  للمستحضــرات ،
  والتصنيع. اإلمداد بشأن لمعالجة الشواغلالشركة المصنعة 

  
ن فـي اإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ مـن أجـل تعزيـز جمـع البيانـات وتوحيـد اشـبكتوأنشئت   -٨٧

بلـــدان تعكـــف لـــى ذلـــك، وزيـــادة عوالرعايـــة الصـــحية).  ســـريانال ومكافحـــةشـــاغاس (الوقايـــة  داءالمعـــايير لمكافحـــة 
 الـدم وزرع األعضـاء، وتعزيـز حقـنعـن طريـق  السريانستجابة لخطر ، واالالترصدتعزيز على يتوطنها المرض  ال

 .ةالخلقي األمراض مكافحة
    

  )١٨-٦٣ع  ص  جالتهاب الكبد الفيروسي (القرار   زاي:
  

 ٢٠١٢ فـــي دورتـــه الثالثـــين بعـــد المائـــة المنعقـــد فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي علمـــاً   -٨٨
  ١ر المرحلي.بالصيغة السابقة لهذا التقري

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١
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الذي يشير إلى ضرورة اتباع نهـج شـامل  ١٨-٦٣ج ص عالقرار  ٢٠١٠اعتمدت جمعية الصحة في عام   -٨٩
واســتجابًة للطلبــات الــواردة فــي القــرار، فاألمانــة بصــدد اتبــاع نهــج  للوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي ومكافحتــه.

لصــحية ووضــع نهــج جديــدة، وحشــد المــوارد فــي الوقــت واســع، بمــا يشــمل زيــادة التــدخالت الناجحــة وتعزيــز الــنظم ا
 نفسه. وتّتبع األمانة في عملها أربعة محاور استراتيجية.

  
. تركــز األنشـطة علـى إذكــاء الـوعي بالتهـاب الكبــد : إذكــاء الـوعي وحشــد المـوارد١المحـور االسـتراتيجي   -٩٠

ر الوقايـــة والمكافحـــة والقضـــاء علـــى الفيروســـي لـــدى صـــانعي السياســـات ومهنيـــي الصـــحة والجمهـــور وتعزيـــز تـــدابي
  التمييز بحق المصابين.

  
الكبد. ، رعت منظمة الصحة العالمية يومها العالمي الرسمي األول اللتهاب ٢٠١١تموز/ يوليو  ٢٨وفي   -٩١

ودعمـت المنظمـة أنشـطًة مـن . "الجميع مهدد بداء التهاب الكبد في كل مكان ... اعرفه. واجهه"واستخدمت شعار 
تقنيـة الوقـائع العـدة لغـات مختلفـة صـحائف ُانتجـت بلتعاون مع المجتمـع المـدني. وشـملت مـواد الحملـة التـي خالل ا

للمديرة العامـة وملصـقات الحملـة ة مصور  كلمةومستجدات األخبار والنشرات الصحفية و اإلخطارات على اإلنترنت و 
كت وسـائل اإلعـالم علـى نطـاق واسـع، ممـا ووسائل اإلعالم االجتماعية ومنتجات سمعية بصرية متنوعة. وقـد شـار 

الفيروسـي والحلـول المتاحـة لمكافحـة مختلـف األمـراض  زاد من إبـراز كـل مـن المشـكالت الناجمـة عـن التهـاب الكبـد
  المعنية.

  
. تعكـف المنظمـة علـى تحـديث تقـديرات انتشـار : بيانات لرسـم السياسـات وللعمـل٢المحور االستراتيجي   -٩٢

وسي وعبئه على المستوى العالمي. وتبذل حاليًا جهـود لإلعـالن عـن النتـائج وٕاعـداد أدوات تمّكـن التهاب الكبد الفير 
الحكومــات مــن رســم سياســات وخطــط مســندة بالبينــات وفعالــة مــن حيــث التكلفــة. وتوضــع اللمســات األخيــرة علــى 

د أولويات الموارد واختيار المبادئ التوجيهية والمعايير لترصد المرض كي تتمكن البلدان على نحو أفضل من تحدي
بالـدم إلـى ضـمان بيئـات  تالتدخالت المناسبة، من التمنيع إلى العالج بمضادات الفيروسات، ومن فحص اإلمدادا

صــحية. ويجــري أيضــًا إعــداد إرشــادات بشــأن المســوحات المصــلية باعتبارهــا طريقــة الوممارســات مأمونــة للرعايــة 
  كبد الفيروسي وتقييم أثر جهود الوقاية.لرصد االتجاهات السائدة في التهاب ال

  
لتزايـد  يجري تكييف جهود الوقايـة الناجحـة اسـتجابةً . : الوقاية من سريان المرض٣المحور االستراتيجي   -٩٣

سياسـاتها  بحـث بصدد إعـادةمنظمة الصحة العالمية و االقتصادية الجديدة.  صعوباتالمتغيرة وال الوبائياتالسكان و 
وحمايــة حــديثي الــوالدة والعــاملين فــي الرعايــة الصــحية  التمنيــعجــداول بالمتعلقــة  السياســاتمثــل  ،التمنيــعفــي مجــال 

الموجــودة  Aالتهــاب الكبــد لقاحـات )، واألدوار الموســعة لBالعــدوى بفيـروس التهــاب الكبــد  مــن خصوصـًا حمــايتهم(و 
العـوز المنـاعي البشـري/ ر وبـاء فيـروس ن ظهـو ونظـرًا أللمستقبل. لمبتكرة ُنهج ، و الجديدة Eلقاحات التهاب الكبد و 

المسـتمر تعزيـز ال يجـب أن يركـزات، يمـن السـلوك العديـد نجحـت فـي تغييـرأدى إلـى حمـالت  الثمانيناتفي  األيدز
الرئيسـية للوقايـة  وتشـمل الرسـائل. ايمكـن تغييرهـالتـي ات التـي تعـرض النـاس لخطـر العـدوى و يلصحة على السـلوكل

منتجات الـدم  استخدام وصياغة استراتيجيات للبلدان من أجل المأمونوالجنس  لعدوى بهالتهاب الكبد مكافحة ا من
  والمياه المأمونة. األغذيةوالحقن و 

  
فـي  ةسـريع تطـورات على مدى العقد الماضـيسجلت  .: الفحص والرعاية والعالج٤المحور االستراتيجي   -٩٤

التهــاب ومكافحــة  Cالتهــاب الكبــد  يمكــن عــالجمــا  البــاً غفولــذلك،  .Cو Bمجــال العوامــل العالجيــة اللتهــاب الكبــد 
 المصــابينتــوفير مبــادئ توجيهيــة لفحــص المرضــى كون مــن المهــم جــدًا . وســيعلــى المــدى الطويــل Bالكبــد المــزمن 

عنايـة  إيـالء نوسـيتعي. التدبير العالجـي لمقاومـة األدويـةلزيادة فرص حصولهم على الرعاية و  Cو Bالتهاب الكبد ب
إسـداء المشـورة  مـن المـوارد التـي تشـملمجموعة تطوير  بصدداألمانة ولذلك ف. يعانون من شح المواردلمن خاصة 
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عـالج إلتاحـة من إطار الرعاية والعالج وتقـديم الـدعم إلـى البلـدان  باعتبار ذلك جزءاً  ،هبعدو قبل االختبار  المالئمة
  .يكون الحصول عليه أسهل وبأسعار معقولة

  
نقـاط اتصـال فـي المكاتـب وأنشـأت لتهـاب الكبـد ال اً مخصصـ اً فريقـفي مقرهـا الرئيسـي مة وقد أنشأت المنظ  -٩٥

ــ وضــعاإلقليميــة ستنســق العمــل مــع الشــركاء والــدول األعضــاء مــن أجــل  فــي العمــل  دماً أدوات ومنتجــات للمضــي ُق
علـى األمـام إلـى اإلطـار التشـغيلي وسيمضـي ب هـذا الجهـدسـيتطور مـن هـذه المحـاور. و محـور كـل  في إطـار المهم

  .١٨-٦٣ع  ص  ج الوالية على النحو المبين في القرارألداء المستوى القطري 
  

ع عــــن كثــــب التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ القــــرار للــــدول األعضــــاء واألمانــــة لكــــي تتبــــ إلــــى الســــماح وســــعياً   -٩٦
الصــعيد  ، يجــري إعــداد أدوات لتقيــيم الوقايــة مــن التهــاب الكبــد ومكافحتــه علــى نحــو شــامل علــى١٨-٦٣ع ص ج

 القطري، وقد بدأ العمل إلعداد مجموعة ثانية من التقارير عن المسوحات القطرية للسياسات العامة والتنفيذ.
  
  

ــة   حاء: ــددة والســل الشــديد المقاومــة لألدوي ــة المتع ــاوم لألدوي ــوقي ومكافحــة الســل المق ت
  )١٥-٦٢ع  ص  جالمتعددة (القرار 

  
الـــدول األعضـــاء علـــى التوصـــل إلـــى تعمـــيم االنتفـــاع  ١٥-٦٢ج ص عفـــي القـــرار  جمعيـــة الصـــحةحثـــت   -٩٧

بتشخيص وعالج السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية وطلبت من منظمة الصحة العالمية 
دولــة عضــوا  ٢٧أن تــدعم هــذه العمليــة. وقــد ُأحــرز تقــدم كبيــر، ففــي الوقــت الــراهن لســت وعشــرين دولــة مــن أصــل 

٪ مــن حــاالت الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة علــى الصــعيد العــالمي خطــٌط لزيــادة فــرص ٨٥ثــر مــنســجل فيهــا أك
، اعتمدت اللجنة اإلقليمية ألوروبا خطة العمـل الموحـدة للوقايـة ٢٠١١الحصول على الرعاية. وفي أيلول/ سبتمبر 

 ٢٠١٥-٢٠١١ما في اإلقليم األوروبـي من السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية ومكافحته
  ).EUR/RC61/R7(القرار 

  
بلـدًا التـي  ٢٢السـل المقـاوم لألدويـة، اعتمـدت جميـع البلـدان البـالغ عـددها وللوقاية إلـى حـد مـا مـن تطـور   -٩٨

تعــاني مــن عــبء الســل اســتراتيجيات توصــي باتباعهــا منظمــة الصــحة العالميــة مــن أجــل إشــراك مقــدمي خــدمات 
، جــاء ٢٠١١مناســبين فــي مجــال ترصــد الســل مــن خــالل التعــاون بــين القطــاعين العــام والخــاص. وفــي الرعايــة ال

٪ مــن حــاالت الســل مــن مقــدمي خــدمات الرعايــة مــن خــارج بــرامج الســل ٤٠٪ و٢٠اإلبــالغ عــن نســبة تتــراوح بــين 
تـي تنفـذ فيهـا ُنهـج بلـدان تعـاني مـن عـبء كبيـر مـن السـل) فـي المنـاطق ال ١٠بلـدًا (بمـا فـي ذلـك  ٢٠الوطنية فـي 

تمـــزج بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص. وألن األدويـــة المضـــمونة الجـــودة أساســـية للوقايـــة مـــن الســـل المقـــاوم لألدويـــة 
وعالجه، فقد قدمت منظمة الصحة العالمية المساعدة التقنيـة والمشـورة االسـتراتيجية بشـأن معـايير الجـودة والقضـايا 

 بلدًا. ٧٠ية بالتنظيمات في أكثر من التنظيمية للمصنعين والسلطات المعن
  

السـل المقـاوم ، أدرجت المنظمة سياسات جديدة بشأن إدارة البرامج الخاصـة ب٢٠١١و ٢٠٠٨وبين عامي   -٩٩
لألدوية وأدوات مختبرية جديدة للتشخيص واعتمدت ست تكنولوجيـات إضـافية الختبـار الحساسـية لألدويـة، بمـا فـي 

ي تقنيـــة جزيئيـــة جديـــدة لتشـــخيص كـــل مـــن الســـل ومقاومـــة المضـــاد الحيـــوي ، وهـــXpert MTB/RIFذلـــك اختبـــار 
االختبــارات وهــي بصــدد  ريفامبيســين فــي أقــل مــن ســاعتين. وزودت المنظمــة البلــدان بإرشــادات بشــأن اســتخدام هــذه

ر تنسيق مشروع توسيع نطاق االنتفاع بتقنيات جديدة لتشخيص السل. ويرمي المشروع إلى تحسـين االنتفـاع باختبـا
مـن هـذه  ١٨التكنولوجيـا أو يجـري نقلهـا فـي  بلدًا مـن البلـدان ذات األولويـة. وقـد تـم نقـل ٢٧الحساسية لألدوية في 
 .Xpert MTB/RIFبلدًا تكنولوجيا  ٤٠، نفذ ٢٠١١البلدان. وبحلول نهاية 
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ركاء إلــى ، اســتهل إطــار عــالمي جديــد مــن أجــل تنســيق الــدعم الــذي تقدمــه المنظمــة والشــ٢٠١١وفــي عــام   -١٠٠
بالرعايـــة الصـــحية. وجميـــع البلـــدان اليـــوم مؤهلـــة الســـل المقـــاوم لألدويـــة البلـــدان بغيـــة توســـيع نطـــاق انتفـــاع مرضـــى 

أدويــة الخــط الثــاني المضــمونة الجــودة لعــالج الســل مباشــرة بواســطة المرفــق العــالمي لألدويــة (آليــة للحصــول علــى 
. ويرتقــب أن يشــرع فــي اســتخدام دواءيــن جديــدين ســريريًا شــراء تــدعمها المنظمــة)، لكــن تكلفتهــا تظــل باهظــة جــداً 

. وتعمل المنظمة على وضع سياسـة عامـة مـن أجـل طـرح هـذين الـدواءين واسـتخدامهما بطريقـة ٢٠١٣بحلول عام 
  رشيدة.

 
للسل المقاوم لألدوية المتعـددة وتقدم المنظمة الدعم إلى البلدان في مجال رصد االنتفاع بالرعاية الصحية   -١٠١

بلـدًا يـرزح تحـت عـبء  ٢١في مجال تحديث نظم تكنولوجيا المعلومـات المسـتخدمة لهـذا الغـرض. ويسـتخدم نحـو و 
وتعتـزم عشـرة بلـدان إجـراء دراسـات استقصـائية  ،السل نظمًا إلكترونية إلدارة البيانات أو يخطط العتمـاد هـذه الـنظم

منهـــا بغيـــة تحســـين مســـتوى دقـــة المعلومـــات  عـــن مقاومـــة األدويـــة أو شـــرعت مـــؤخرًا فـــي هـــذه الدراســـات أو انتهـــت
 المتاحة.

  
  ورغـــم هـــذا التقـــدم المحـــرز، فـــالوتيرة الحاليـــة للتحســـن لـــن تفضـــي إلـــى تحقيـــق الغايـــات المحـــددة فـــي القـــرار   -١٠٢

. وال تتجــاوز نســبة وحــدات الرعايــة الصــحية األساســية التــي تقــدم الرعايــة لمرضــى الســل وتقــدم فــي ١٥-٦٢ع صج 
٪ عالميـًا. وقـد سـجل ارتفـاع عـام فـي اإلبـالغ عـن ٦ايـة للمصـابين بمـرض مقـاوم لألدويـة المتعـددة الوقت ذاته الرع

. ولكن يظل ذلك أبعـد ٢٠١٠عام  ٥٣ ٠٠٠إلى  ٢٠٠٨عام  ٢٩ ٠٠٠من  السل المقاوم لألدوية المتعددةحاالت 
 قـاوم لألدويـة المتعـددةالسـل المحالـة مـن  ٢٩٠ ٠٠٠من الغاية المنشودة (انظر الرسـم)، ويمكـن الكشـف عـن نحـو 

كل عام إذا أمكن إخضاع جميـع مرضـى السـل المبلـغ عـنهم الختبـار الحساسـية لألدويـة. بيـد أن العـدد المبلـغ عنـه 
مـريض  ٤٦ ٠٠٠لـم يتجـاوز  ٢٠١٠السل المقاوم لألدوية المتعددة الذين خضعوا لبرامج عالج عام من المرضى ب

 مريض. ١٣ ٠٠٠وفق معايير منظمة الصحة العالمية سوى ٪ من المجموع المقدر) وال يعالج منهم ١٦(
  

ويجب على البلدان أن تعّجل بتخصيص تمويل أكبر لبرامج السل وأن تزيـد مـن االنتفـاع بتشـخيص سـريع   -١٠٣
وبتكلفــة معقولــة وأن تعــالج عــددًا أكبــر مــن مرضــى الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة. ويجــب خفــض تكــاليف العــالج 

ويجــب أيضــًا تعزيــز قــدرة البــرامج علــى إدارة شــؤون  أدويــة الخــط الثــاني المضــمونة الجــودة.ى إنتــاج ورفــع القــدرة علــ
  .١٥-٦٢ج ص عمرضى السل من خالل تنفيذ السياسة العامة المحددة في القرار 

  
 ٢٠١٢ ينــاير فــي دورتــه الثالثــين بعــد المائــة المنعقــدة فــي كــانون الثــاني/ وأحــاط المجلــس التنفيــذي علمــاً   -١٠٤

وأثنــاء المناقشــات تــم التطــرق إلــى حاجــة الــدول األعضــاء إلــى تكثيــف  ١بالصــيغة الســابقة لهــذا التقريــر المرحلــي،
عـن األشـخاص المصـابين فـي الهنـد بأشـكال  . وتشير دراسة أجريت مؤخراً المتعددة لألدوية المقاوم لسلاالستجابة ل

إلى المخاطر التي قد تتعرض لها البلدان  ٢وية المتعددةيمكن عالجها من الناحية النظرية من السل المقاوم لألد ال
  .١٥-٦٢ع  ص  جإن لم تسرع من وتيرة تنفيذ القرار 

 
  
 
 

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١

 Udwadia Z et al. Correspondance: Totally Drug-Resistant Tuberculosis in India. Clinical Infectiousانظـر     ٢
Diseases. doi:10.1093/cid/cir889 ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٢١. (نشر على اإلنترنت في.(  
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  )١٥-٦٤ع  ص  جالكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية (القرار   طاء:
  

الوقايــة مــن  وســائللجهــود المبذولــة فــي ل اً الوضــع العــالمي وتقييمــ آخــر المعلومــات عــنيقــدم هــذا التقريــر   -١٠٥
 آليةالكوليرا:  بشأن ١٥-٦٤ج ص ع في القرارالوارد لطلب جمعية الصحة العالمية  تلبية، وذلك تهاالكوليرا ومكافح
ينـاير  في دورته الثالثين بعد المائة المعقودة في كانون الثاني/علمًا المجلس التنفيذي  أحاطوقد  .للمكافحة والوقاية

  ١نسخة سابقة من هذا التقرير المرحلي.ب ٢٠١٢
  

ماتـــة اإلمعـــدل وبلـــغ  حالـــة وفـــاة ٧٥٤٣منهـــا لكـــوليرا، ل ٣حالـــة ٣١٧ ٥٣٤ُأبلـــغ عـــن  ٢٠١٠،٢عـــام وفـــي   -١٠٦
وبلّـغ  ٢٠٠٠.٥،٦عام ب مقارنة٪ ١٣٠وبنسبة  ٢٠٠٩،٤٪ مقارنة بعام ٤٣ بنسبةالحاالت عدد ٪، أي بزيادة ٢‚٣٨
، انخفضـــت نســـبة الحـــاالت المبلــغ عنهـــا إلـــى منظمـــة الصـــحة ١٩٩٥منــذ عـــام  مـــرة وألولحـــاالت. العـــن  بلــداً  ٤٨

فاشـية واسـعة نتيجـة وهـذا ٪، ٥٠إلـى أقـل مـن  العالمي٪ من المجموع ٩٠كثر من أالعالمية من القارة األفريقية من 
ــا حــوض بحيــرة تشــاد فــي أفر  فاشــيات فــيثــالث ووقعــت  ٥ .٢٠١٠ كتــوبر/ أولتي بــدأت فــي تشــرين األيفــي هــا يقي

٪ ٧٩بلغت نسـبتها  تي في منطقة الكاريبي وبابوا غينيا الجديدة في أوقيانوسيايوها والجمهورية الدومينيكيةالوسطى 
  ٥على الصعيد العالمي.الكوليرا بوفيات ال٪ من ٨٩من الحاالت العالمية و

  
ت كينيـا خطـة عمـل علـى سـبيل المثـال، وضـعو على مدار السـنة.  المكافحةتدابير  عزيزجهود ت وتواصلت  -١٠٧

خطــة مبتكــرة للتثقيــف الصــحي  حااقتــر تــم للبلــدان األخــرى فــي اإلقلــيم. و  نموذجــاكون تســتُنفــذ حاليــًا و  وطنيــة شــاملة
 .للتنفيذ على نحو تجريبيالمجتمع المحلي  إشرافب

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢ة الرابعة عشرة، الفرع ، المحضر الموجز للجلس٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١

 .٣٤٠-٣٢٥):٣١(٨٦، ٢٠١١الوبائي األسبوعي، ؛ السجل ٢٠١٠الكوليرا     ٢

 ُأبلغت المنظمة بجميع البيانات الواردة في هذا التقرير من خالل النظم الوطنية لترصد المرض.    ٣

 .٣٠٨-٢٩٣):٣١(٨٥، ٢٠١٠الوبائي األسبوعي، ؛ السجل ٢٠٠٩الكوليرا     ٤

 .٢٤٠-٢٣٣: ٧٦، ٢٠٠١الوبائي األسبوعي، ؛ السجل ٢٠٠٠الكوليرا     ٥

تتأثر االتجاهات والمستويات في الحاالت والوفيات المبلغ عنها بمعدالت اإلبالغ الخاصة بنظم الترصد الوطنية وبعـدد     ٦
 البلدان المبلِّغة.

البالغات
التسجيالت المرتقبة

٢٠١٥-٢٠١١جية دحر السل العالمية حددة في استراتيالغايات الم

٣٠٠ ٠٠٠ 

٢٥٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

١٥٠ ٠٠٠ 

١٠٠ ٠٠٠ 

٥٠ ٠٠٠ 

 صفر
٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

السنة

 الحاالت
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 ٢٠١١مـايو أيـار/ منظمة الصحة العالميـة فـي جنيـف فـي  عقدته مخصصاجتماع في خبراء  واستعرض  -١٠٨
علـى توافـق آراء واضـح . وتحقـق الواسـعة النطـاقاألزمـات اإلنسـانية  أثنـاء للفاشـيات للتصـديئ خطة متكاملـة مباد

يمكــن القيــام  حيــث الللحــد مــن الوفيــات فــي تلــك المنــاطق  بشــكل تفــاعلي أثنــاء الفاشــياتاســتخدام لقاحــات الكــوليرا 
التــدخالت األخــرى ذات األولويــة  التطعــيم حمــالت ال يعطــل هــذا النــوع مــنمــن المهــم أو . بفعاليــةتــدخالت أخــرى ب

  .العالية
  

 ،٢٠١١وناقش خبراء، خالل اجتماع تشاوري لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ُعقد في أيلول/ سبتمبر   -١٠٩
وتم تقـديم اقتـراح بشـأن تمويـل مشـروع يقـوم فيـه فريـق عامـل لقاح الكوليرا.  احتياطي من استراتيجية إلنشاء مخزون

لقـاح ثـاٍن فـي  الختبـار مسـبق لصـالحيةويعد إجراء منظمة الصـحة العالميـة  .التي ستُتخذ طوات القادمةلخبتحديد ا
  خطوًة مهمًة نحو تحسين إتاحة لقاحات الكوليرا. ٢٠١١أيلول/ سبتمبر 

  
 عــاق، ولكــن مــا التــي يتوطنهــا المــرضالكــوليرا فــي المنــاطق  مكافحــةلتحســين  جبــارة البلــدان جهــوداً وتبــذل   -١١٠

البنيــة  تــدهورالهجــرة، و  معــدالتالــذين يعيشــون فــي ظــروف غيــر صــحية، وارتفــاع  عــدد األشــخاصتزايــد  هــولتقــدم ا
  .العموميةاألولويات في مجال الصحة  عارضتغير المناخ، وت وأثرالتحتية، 

  
 -ي ، بمناسبة مرور سنتين على زلـزال هـايتي، أطلـق المجتمـع الـدول٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١١وفي   -١١١

منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة واليونيســـيف ومراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا (أطلنطـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
هيســبانيوال خاليــة مــن الكــوليرا. وكــان الهــدف مــن هــذه  العمــل: إلــىدعــوة  -جورجيــا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة) 

لكــوليرا مــن خــالل اســتثمارات أساســية فــي البنــى التحتيــة استئصــال ا إلــىالمبــادرة هــو االنتقــال مــن مكافحــة الكــوليرا 
     واإلصحاح والتصحح بالنظر إلى أنها ُتعتبر التدابير الطويلة األجل الوحيدة لمكافحة الكوليرا. للمياه 

  
الشــبكة الدوليــة المعنيــة بتعزيــز فــي استضــافة منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف  رســمياً  اآلن وتتشــارك  -١١٢

التـي كثف الجهـود المبذولـة لتعزيـز األنشـطة فـي المنـاطق تُ المياه وتخزينها بطريقة مأمونة داخل األسر. وسمعالجة 
 ١٢إلــى  ٧فــي الفتــرة مــن للميــاه (مرســيليا، الســادس فــي المنتــدى العــالمي  هــذه المســألةطرح تالكــوليرا. وســ تتوطنهــا

  ليرا ومكافحتها في أفريقيا.جلسة حول الوقاية من الكو  أيضاً  ُنظمت) حيث ٢٠١٢مارس  آذار/
 
  

  )٢-٥٧ج ص عمكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري (القرار   ياء:
 

 ٢٠١٢ينــاير  فــي دورتــه الثالثــين بعــد المائــة المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ علمــاً  المجلــس التنفيــذي أحــاط  -١١٣
 ١نسخة سابقة من هذا التقرير المرحلي.ب
  

ألول  ١٠ ٠٠٠المبلـغ عنهـا إلـى مـا دون  داء المثقبيات األفريقي البشـريدة من تراجع عدد الحاالت الجدي  -١١٤
. وانخفـــض عـــدد الحـــاالت ٢٠١٠حالـــة عـــام  ٧١٣٩و ٢٠٠٩حالـــة عـــام  ٩٨٧٨عامـــًا، إذ ُأبلـــغ عـــن  ٥٠مـــرة منـــذ 

  ٪.٧٣‚٤إلى نسبة  ٢٠١٠-٢٠٠١المبلغ عنها في الفترة 
  

 فـــي المثقبيـــة البروســـية الغامبيـــة النـــاجم عـــنيقـــي البشـــري يتـــوطن الشـــكل المـــزمن مـــن داء المثقبيـــات األفر   -١١٥
 -لــم يبلّــغ أحــد عشــر بلــدًا (بــنن، بوركينــا فاصــو، غامبيــا، غانــا، غينيــا  ٢٠١٠و ٢٠٠٩خــالل عــامي بلــدًا. و  ٢٤

 بلـدان (الكـاميرون، ثمانيـةعن أي حالة  في حـين أبلغـت  بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، السنغال، سيراليون، توغو)
                                                           

 .(النص اإلنكليزي) ٢موجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ، المحضر ال٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١
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. وياحالــة جديــدة ســن ١٠٠) عــن أقــل مــن ، أوغنــداكــوت ديفــوار، غينيــا االســتوائية، غــابون، غينيــا، نيجيريــا ونغــو،الك
حالـة جديـدة سـنويًا. وُتعـد  ١٠٠٠و ١٠٠يتـراوح بـين عمـا  السـودانجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد و أنغوال و وأبلغت 

 .حالة جديدة كل عام ١٠٠٠يفوق عما غ إذ تبلّ  تضرراً جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر البلدان 
  

النــاجم عــن المثقبيــة البروســية الرّوديســية فــي داء المثقبيــات األفريقــي البشــري ويتــوطن الشــكل الحــاد مــن   -١١٦
عــن أيــة  دوناميبيــا وروانــدا وســوازيلن موزامبيــقبلــدًا. وخــالل الفتــرة نفســها لــم تبلــغ بوتســوانا وبورونــدي وٕاثيوبيــا و  ١٣

وزامبيــا عــن أقــل مــن  جمهوريــة تنزانيــا المتحــدةكينيــا وزمبــابوي عــن حــاالت متفرقــة. وأبلغــت مــالوي و  حالــة. وأبلغــت
 حالة جديدة كل عام. ١٠٠٠و ١٠٠حالة جديدة كل عام فيما أبلغت أوغندا عما يتراوح بين  ١٠٠

  
قـي البشـري مـن اسـتخدام ومّكنت شراكات بين القطاعين العام والخاص بلدانًا يتوطنهـا داء المثقبيـات األفري  -١١٧

وافقـت لجنـة الخبـراء المعنيـة باختيـار واسـتخدام األدويـة  ٢٠٠٩وفـي نيسـان/ أبريـل  أفضل خيارات العالج المتاحـة.
لعـــالج المرحلـــة الثانيـــة مـــن الـــداء النـــاجم عـــن المثقبيـــة البروســـية نيفورتيمـــوكس األساســـية علـــى توليفـــة اإلفلـــورنثين و 

انخفضـت مـدة العـالج بالـدواء وتيسـر إعطـاؤه، وظـل مسـتوى الفعاليـة نفسـه كمـا فـي الغامبية. وبفضـل هـذه التوليفـة 
 ٢٠١٠عـــام بالميالرســـوبرول الســـام العـــالج بـــاإلفلورنثين وحـــده. وبفضـــل هـــذا الخيـــار العالجـــي الجديـــد، لـــم تعـــالج 

هـذا النجـاح . ويعـزى ٢٠٠٨٪ مـن الحـاالت المبلـغ عنهـا عـام ٨٦٪ من الحاالت المبلغ عنها مقارنـة بنسـبة ١٢ إال
 إلى بناء القدرات والتوزيع المجاني لمجموعة من المواد تشمل جميع المواد الالزمة إلعطاء توليفة األدوية.

  
داء المثقبيــات األفريقــي وعلــى الــرغم مــن النتــائج المشــجعة واآلفــاق الواعــدة، تظــل العمليــة ضــعيفة ويظــل   -١١٨

بغــي دعــم البلــدان التــي يتوطنهــا الــداء بغيــة تعزيــز أنشــطة مكافحتــه خطــرًا يهــدد أفريقيــا. وبنــاًء علــى ذلــك، ين البشــري
عبر تحديد الجيوب المعزولة التي يسري فيها الداء وتحسين عملية الترصد واإلبـالغ. ولتحقيـق هـذا الهـدف، ينبغـي 

أنشــطة الترصــد والمكافحــة داخــل ُنظــم صــحية معــززة تمتلــك مقومــات العمــل  اتبــاع نهــج متكامــل تنجــز فــي إطــاره
 .بفعالية

  
المبلـغ عنهـا فـي تراجـع االهتمـام بالتعـاون  داء المثقبيات األفريقـي البشـريوقد ساهم انخفاض عدد حاالت   -١١٩

الثنـائي والتعــاون بــين المنظمــات غيـر الحكوميــة والجهــات المانحــة وفـي تراجــع الــوعي بخطــر هـذا الــداء علــى تنميــة 
راجع بسـبب تحديـد أولويـات أخـرى فـي مجـال الصـحة العموميـة. الصحة العمومية في بلدان توطنه. ويتعزز هذا الت

وهذا ما حدث في أواخـر سـتينات القـرن الماضـي  -هو احتمال توقف عملية المكافحة والترصد  وَمْكمن الخطر إذاً 
وأدى في نهاية المطاف إلى عودة الداء. وكي ال يعيد التاريخ نفسه، ينبغي االستمرار على إذكاء الوعي بهذا الداء 

ن الداء يحظـى باألولويـة فـي بـرامج عبر مضاعفة الجهود في مجال الدعوة. وينبغي أن يرمي ذلك إلى التأكد من أ
الصــحة لكــل مــن البلــدان التــي يتوطنهــا والجهــات المانحــة. وأمــا أنشــطة المكافحــة والترصــد فــي الميــدان فــال بــد مــن 
تعزيزهــا واإلســراع فــي البحــث للتوصــل إلــى أدوات تــدعم صــياغة اســتراتيجيات جديــدة إلشــراك الــنظم الصــحية فــي 

 تكون فعالة من حيث التكلفة ومستدامة. بيات األفريقي البشريداء المثقعملية مكافحة وترصد ل
  

فـي  مفوضـية االتحـاد األفريقـيوفي إطار مكافحة هذا الداء، تواصل منظمة الصـحة العالميـة التعـاون مـع   -١٢٠
 منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــةومــع  الحملــة األفريقيــة الشــاملة للــتخلص مــن ذبابــة تســي تســي وداء المثقبيــاتإطــار 

 .البرنامج المشترك بين عدة مؤسسات لمكافحة داء المثقبيات األفريقيفي إطار  والزراعة (الفاو)
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ــدوى بفيروســه فــي الفتــرة   كاف: االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــدز والع
  )١٤-٦٤ج ص ع(القرار  ٢٠١٥-٢٠١١

  
يجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــدز االســترات ١٤-٦٤ج ص عاعتمــدت جمعيــة الصــحة فــي القــرار   -١٢١

. وجــاء هــذا التقريــر اســتجابة للطلــب الــوارد فــي القــرار بــأن يقــدم المــدير ٢٠١٥-٢٠١١والعــدوى بفيروســه فــي الفتــرة 
في دورته الثالثين بعد المائة المعقودة في  علماً  المجلس التنفيذي وأحاط العام تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ االستراتيجية.

  ١نسخة سابقة من هذا التقرير المرحلي.ب ٢٠١٢يناير  ون الثاني/كان
  

وقد وضعت خطة تشغيلية تعرض بالتفصيل أبرز مسـاهمات المنظمـة لـدعم تنفيـذ االسـتراتيجية. وتتماشـى   -١٢٢
اص هذه الخطة مع الميزانية الموحدة لبرنامج األمم المتحدة المشـترك لمكافحـة األيـدز ونتائجـه وٕاطـار المسـاءلة الخـ

لالسـتفادة علـى  ٢٠١١وأنجزت إدارة فيروس العوز المناعي البشري عملية تقويم استراتيجي في تمـوز/ يوليـو  ٢به.
  أكمل وجه من هيكلها وموظفيها في ظروف شح الموارد.

  
، ُأجريت مشاورات في جنيف مـع الـدول األعضـاء وبرنـامج األمـم المتحـدة ٢٠١١حزيران/ يونيو  ٢٠وفي   -١٢٣

مكافحة األيدز والشركاء اإلنمـائيين والمجتمـع المـدني والجهـات المشـاركة فـي التمويـل حـول كيفيـة تحويـل المشترك ل
األقـاليم. وفـي تشـرين  االستراتيجية العالمية إلـى عمـل قطـري. وقـد تقـدمت عمليـة تكييـف االسـتراتيجية العالميـة وفـق

االســـتراتيجية  ٥-/ ق٥٧ل إ/ ش مفـــي القـــرار  ، اعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة لشـــرق المتوســــط ٢٠١٠األول/ أكتـــوبر 
أعربت اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا في قرار لهـا عـن ترحيبهـا باعتمـاد  ٢٠١١اإلقليمية. وفي أيلول/ سبتمبر 

وفــــي أكتــــوبر/ تشــــرين األول اعتمــــدت اللجنــــة اإلقليميــــة ألوروبــــا فــــي قرارهــــا  ٣جمعيــــة الصــــحة هــــذه االســــتراتيجية.
EURO/RC61/R8  ٢٠٠٦للفتـرة  منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـةة عمل. وسُتستعرض الخطـة اإلقليميـة لخط-

سـتنظر  ٥ويقوم المكتب اإلقليمي ألفريقيا بتحديث استراتيجية إقليمية، ٢٠١٢.٤في النصف األول من عام  ٢٠١٥
للجمعيــة العامــة السياســي اإلعــالن . وُذكــرت االســتراتيجية العالميــة فــي ٢٠١٢فيهــا اللجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا عــام 

حزيــران/  ١٠فــي  بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ومتالزمــة نقــص المناعــة المكتســب (األيــدز) لألمــم المتحــدة
   ٢٠١١.٦يونيو 

  
 لألدويــــة االســــتراتيجي االســــتخدام حــــول رة. وخــــالل مشــــاو ٢٠١٣-٢٠١٢وقــــد حــــددت األولويــــات لثنائيــــة   -١٢٤

 بشـأنبحـث جديـد جـرت مناقشـة  ه،وعالجـ العـوز المنـاعي البشـرياية من فيـروس للوق القهقرية لفيروساتل ةالمضاد
 اتمضـادبالعـالج فـي  المبكـر بـدءاألعـم لل ، والفوائـد الصـحيةالقهقريـة لفيروسـاتا اتمضـادبلعـالج لوقائيـة الفوائد ال

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢جالت/س /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١

٢  http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/pcb/2011/20110526_UBRAF%20Part%201_ 
  final.pdf) ٢٠١٢فبراير  شباط/ ٢١(تم االطالع عليه في .

 .SEA/RC64/R6انظر القرار     ٣

٤    Regional HIV/STI Plan for the Health Sector 2006–2015, PAHO, 2005, 
http://www.paho.org/english/ad/fch/ai/HIV_Regional_Plan_2006-2015_ENGLISH.pdf  ـــــــــــه فـــــــــــي ـــــــــــم االطـــــــــــالع علي (ت

 ).٢٠١٢فبراير  باط/ش  ٢١

  .AFR/RC56/8، HIV prevention in the African Region: a strategy for renewal and accelerationالوثيقة     ٥
  ، A/RES/65/277قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٦

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65- 
 en.pdf_277) ٢٠١٢فبراير  شباط/ ٢١.(تم االطالع عليه في 
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ألدويـــة المضـــادة اب العـــوز المنـــاعي البشـــري فعاليـــة العـــالج الوقـــائي قبـــل التعـــرض لفيـــروسو ، القهقريـــة لفيروســـاتا
ومـــن بـــين حصـــائل المشـــاورة مجموعـــة مـــن المبـــادئ  ١للفيروســـات القهقريـــة واســـتخدام مبيـــدات الجـــراثيم المهبليـــة.

التوجيهية التي يجري إعدادها حاليًا بشأن تحديد أولويات استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية. وفي إطار 
الجهـود  فتقـود منظمـة الصـحة العالميـة بالتعـاون مـع اليونيسـي ٢األيـدز، تقسيم عمل برنامج األمم المتحدة لمكافحة

المبذولة في مجال الوقاية من انتقـال فيـروس األيـدز مـن األم إلـى طفلهـا ومـا فتئـت تشـارك بنشـاط فـي وضـع خطـة 
ا منظمـة " التـي تقودهـ٢وترمـي "مبـادرة العـالج رقـم  ٣عالمية للقضاء على العدوى بفيروس العوز المنـاعي البشـري.

الصــحة العالميــة وبرنــامج األمــم المتحــدة لمكافحــة األيــدز إلــى بلــوغ أقصــى فعاليــة لعــالج فيــروس العــوز المنــاعي 
  .٢٠١٥البشري إلتاحة فرص العالج للجميع بحلول 

  
تشــرين  فــيو . ة لهــاواســتجابة قطــاع الصــح العــوز المنــاعي البشــريفيــروس  جائحــة رصــدوتواصــل األمانــة   -١٢٥

اليونيسف و  وبرنامج األمم المتحدة لمكافحة األيدزمنظمة الصحة العالمية اشتركت كل من ، ٢٠١١بر نوفمالثاني/ 
أن حــاالت فيــروس  جديــدة بيانــاتوتظهــر  ٤/ األيــدز.العــوز المنــاعي البشــرياســتجابة عالميــة لفيــروس  فــي إطــالق

مليــون حالــة  ٢‚٩ -مليــون  ٢‚٤مليــون ( ٢‚٧ ت حيــث ُســجل مــا قــدرهقــد انخفضــفــي العــالم  العــوز المنــاعي البشــري
ـــة عـــدوى عـــدوى) ـــدة عـــام  حال ـــة  ٣‚٣ -مليـــون  ٣مليـــون ( ٣‚١٪ أقـــل مـــن ١٥ أي بنســـبة، ٢٠١٠جدي مليـــون حال
 بلغــتباأليــدز مــن ذروة  المرتبطــة العــدد الســنوي لحــاالت الوفــاة . وانخفــض٢٠٠١عــام  جديــدة حالــة عــدوى) عــدوى

 ١‚٦( حالـة وفـاة مليـون ١‚٨ مـا قـدره إلى ٢٠٠٥) عام ة وفاةمليون حال ٢‚٥ -مليون  ٢‚١(حالة وفاة مليون  ٢‚٢
  هناك تباين إقليمي كبير.ف. ومع ذلك، ٢٠١٠) عام مليون حالة وفاة ١‚٩ -مليون 

  
البرامج الطبية وتوسع نطاق . العوز المناعي البشريلفيروس  ةحرز تقدم كبير في استجابة قطاع الصحوأُ   -١٢٦

التـي تـرزح تحـت عـبء البلـدان بلـدًا مـن  ١٣فـي  العوز المناعي البشـرين فيروس ختان الذكور للوقاية مالخاصة ب
 يبــّينولكــن هــذا الــرقم ال  عمليــة ٤١٠ ٠٠٠ أجريــت، ٢٠١٠عــام وفــي . الكبــرى فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء ثقيــل

اعي تهم فيمـا يخـص اإلصـابة بفيـروس العـوز المنـالنـاس حـال ويعـرف عـدد أكبـر مـن ٪ من الحاجـة المقـدرة.٢سوى 
بنسـبة  ٢٠١٠فيروس األيدز وخـدمات المشـورة عـام وفر اختبارات عدد المرافق الصحية التي تالبشري بفضل زيادة 

الســــكان إلــــى  المقدمــــة العــــوز المنــــاعي البشــــريفيــــروس ب المرتبطــــة خــــدماتال بيــــد أن .٢٠٠٩عــــام بمقارنــــة  ٪٢٢
 ومغــاير و  واللواطيــونن فــي مجــال الجــنس و المخــدرات بــالحقن والعــامل ومتعــاط همفــي ن، بمــأكثــر المعرضــين للخطــر

 ٦‚٦ حيـث يتلقـى العوز المناعي البشـريالتوسع الناجح لعالج فيروس ويتواصل الهوية الجنسانية، التزال محدودة. 
فـــي نهايـــة عـــام  ة الـــدخلوالمتوســـط ةفـــي البلـــدان المنخفضـــ ات القهقريـــةلفيروســـا اتمضـــادبمليـــون شـــخص العـــالج 

األدويــــة المضــــادة وزادت أيضــــًا فــــرص الحصــــول علــــى  .٢٠٠٩نهايــــة عــــام  منــــذ ٪٢٧زيــــادة قــــدرها ، أي ب٢٠١٠
من الحوامل  ٪٥٩ ، إذ إناألم إلى الطفلمن  العوز المناعي البشري للفيروسات القهقرية للوقاية من انتقال فيروس

  .٢٠٠٩عام  ٪٤٨مقارنة بنسبة  ٢٠١٠المصابات بهذا الفيروس يتلقين هذا العالج عام 
                                                           

 لفيروســاتل ةالمضــادكانــت هــذه مشــاورة غيــر رســمية لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن االســتخدام االســتراتيجي لألدويــة     ١
عضاء والباحثين والشركاء اإلنمـائيين ، وقد جمعت الدول األ٢٠١١تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦إلى  ١٤القهقرية، جنيف، من 

 والمجتمع المدني ومعدي البرامج.

 .UNAIDS technical support division of labour: summary & rationale, Geneva, UNAIDS, 2005انظر الوثيقة     ٢

٣    Global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers 
alive, 2011–2015,                                                                                                                                                          
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110609_JC2137_ 

 Global-Plan-Elimination-HIV-Children_en.pdf) ٢٠١٢فبراير  شباط/ ٢١.(تم االطالع عليه في  

٤    Global HIV/AIDS response: epidemic update and health sector progress towards universal access: progress 

report 2011, Geneva, World Health Organization, 2011.  (قيد اإلعداد). 
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  ومكافحتهـــا (القـــرار جنســـيًا تيجية العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة االســـترا  الم:
  )١٩-٥٩ج ص ع

  
يوفر هذا التقرير تحديثًا بشأن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية للوقاية مـن األمـراض المنقولـة   -١٢٧

المجلــس التنفيــذي  وأحــاط. ١٩-٥٩ع ج صومكافحتهــا، التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة العالميــة فــي القــرار جنســيًا 
نســـخة ســـابقة مـــن هـــذا التقريـــر ب ٢٠١٢ينـــاير  فـــي دورتـــه الثالثـــين بعـــد المائـــة المعقـــودة فـــي كـــانون الثـــاني/علمـــًا 

  ١المرحلي.
  

وتم، في إقليم منظمة الصحة العالمية األوروبي، وضع إطار إقليمي لتنفيذ االستراتيجية؛ واسـُتعرض، بعـد   -١٢٨
ّثلــي الــدول األعضــاء التابعــة لإلقلــيم، والمنظمــات الدوليــة الشــريكة، والمجتمــع المــدني. واضــُطلع ذلــك، مــن قبــل مم

ببعثــات إلــى قيرغيزســتان وطاجيكســتان وأوكرانيــا مــن أجــل تقــديم الــدعم التقنــي الــالزم لتعزيــز تــدخالت الوقايــة مــن 
مــة الصــحة العالميــة، خــالل انعقــاد ، قامــت منظ٢٠١١ومكافحتهــا. وفــي أيلــول/ ســبتمبر جنســيًا األمــراض المنقولــة 

أيلـــول/  ١٠-٨(ريغـــا، جنســـيًا المـــؤتمر األوروبـــي الســـادس والعشـــرين لالتحـــاد الـــدولي لمكافحـــة األمـــراض المنقولـــة 
  )، بتنظيم ندوة أسهمت في تحفيز التزام بلدان اإلقليم. ٢٠١١سبتمبر 

  
صـــف مـــدة خطـــة العمـــل الخاصـــة وفـــي إقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ ُعقـــد اجتمـــاع بغـــرض اســـتعراض منت  -١٢٩

تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢٠-١٨ومكافحتهـا (أوالنباتـار، جنسـيًا باالستراتيجية اإلقليمية للوقاية من األمراض المنقولـة 
). وأحاط المشاركون في االجتماع علمًا بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، إذ ُعرضت تقارير تشير إلى ٢٠١٠

ومعدالت فيروس األيدز، وٕالى إبقاء معدالت انتشار ذلـك الفيـروس فـي جنسيًا لمنقولة انخفاض معدالت األمراض ا
مستويات منخفضة في كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا والفلبـين وفييـت نـام. وتـم، فـي منغوليـا، 

نس بانتهـاج تـدخل شـامل محـّدد وفيروس األيدز بين العاملين في تجارة الجـجنسيًا خفض انتشار األمراض المنقولة 
األهــداف يتمثّــل فــي التوعيــة، وتثقيــف األتــراب، وتعزيــز اســتخدام العــوازل، وتنفيــذ برنــامج "اســتخدام العــوازل فــي كــل 
اتصــال جنســي"، وتــوفير خــدمات منتظمــة فــي مجــال األمــراض المنقولــة جنســيًا. أّمــا فــي جمهوريــة الو الديمقراطيــة 

بــين العــاملين فــي تجــارة جنســيًا فقــد انخفضــت معــدالت اإلصــابة بــاألمراض المنقولــة الشــعبية والفلبــين وفييــت نــام 
  الجنس بفضل العالج الظني الدوري، فضًال عن تدخالت أخرى محّددة األهداف. 

  
إقليم األمريكتين جرى إعداد ونشر إرشادات بشأن إدماج خدمات وبرامج الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة وفي   -١٣٠

ية من األيدز واألمراض المنقولة جنسيا. وفي منطقة البحر الكاريبي وفرت األمانة الدعم لغيانا من مع أنشطة الوقا
أجـــل إعـــداد االســـتراتيجية الوطنيـــة الخاصـــة بـــاألمراض المنقولـــة جنســـيا. وُعقـــد اجتمـــاع لمراكـــز مكافحـــة األمـــراض 

 ٢٠١٠مـــن أصـــحاب المصـــلحة فـــي عـــام والوقايـــة منهـــا (أطلنطـــا، جورجيـــا، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة) وغيرهـــا 
ورصــدها فــي منطقــة الكــاريبي. وجــرى تقيــيم ثمانيــة بلــدان مــن حيــث جنســيًا األمــراض المنقولــة  إدارةللتركيــز علــى 

. ٢٠١١-٢٠٠٨الوقاية من هذه األمراض ومكافحتها في سياق اسـتجابة الـنظم الصـحية لفيـروس األيـدز فـي الفتـرة 
في الجهود اإلقليمية الرامية إلى االرتقاء بالتثقيف  رئيسياً  عنصراً  أيضاً جنسيًا لة األمراض المنقو وشكلت الوقاية من 

الجنســي الشــامل وتعزيــز الصــحة الجنســية، حســبما جــاء فــي إعــالن مدينــة المكســيك الــوزاري: "الوقايــة مــن خــالل 
  ).٢٠٠٨التثقيف" (

  
وفيـــروس جنســـيًا األمـــراض المنقولـــة  بشـــأن متكـــامالً  وفـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا، شـــجعت األمانـــة نهجـــاً   -١٣١

. وقــد ٢٠١٥-٢٠٠٧ومكافحتهــا جنســيًا األمــراض المنقولــة األيــدز علــى أســاس االســتراتيجية اإلقليميــة للوقايــة مــن 
الصـندوق العـالمي  إلىفي اقتراحاتها المقدمة جنسيًا األمراض المنقولة ُشجعت الدول األعضاء على إدراج مكافحة 

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١
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المالريا، مع توفير األمانة للدعم التقنـي بشـأن إعـداد االقتراحـات. ووضـع المكتـب اإلقليمـي لمكافحة األيدز والسل و 
جــرى تعميمهــا علــى جنســيًا األمــراض المنقولــة مبــادئ توجيهيــة إقليميــة إلدارة  ٢٠١١لجنــوب شــرق آســيا فــي عــام 
األمراض المنقولة طنية المتعلقة بمساعدة تقنية من أجل تحديث المبادئ التوجيهية الو  البلدان. ووفرت األمانة أيضاً 

وميانمــــار وســــري النكــــا. واضــــُطلع ببعثــــات إلــــى ميانمــــار مــــن أجــــل إعــــداد وتنفيــــذ  وملــــديففــــي إندونيســــيا جنســــيًا 
للخطـر. وٕاضـافة إلـى  بـين المجموعـات السـكانية األشـد تعرضـاً جنسـيًا األمراض المنقولة استقصاءات بشأن انتشار 

موظفي مختبر الصحة الوطني في يانغون مـن أجـل تلقـي التـدريب فـي بـانكوك علـى هذا، ُقدم الدعم إلى اثنين من 
، فــي حــين ُأتــيح التــدريب األمــراض المنقولــة جنســياً اســتخدام تكنولوجيــا تفاعــل البــوليميراز المتسلســل فــي تشــخيص 

تقيـــيم  الـــوطني علـــى التشـــخيص لجميـــع مـــوظفي مختبـــرات العيـــادات المعنيـــة بهـــذه األمـــراض فـــي ميانمـــار. وُأجـــري
فـي إندونيسـيا فـي إطـار االسـتعراض الخـارجي السـتجابة قطـاع الصـحة جنسيًا األمراض المنقولة للبرنامج الخاص ب

تراجعهــا فــي صــفوف جنســيًا األمــراض المنقولــة لفيــروس األيــدز. وفــي الهنــد وســري النكــا وتايلنــد واصــلت معــدالت 
هذه األمراض وتشجيع اسـتخدام العـوازل الذكريـة وغيـر ذلـك البغايا بفضل التدبير العالجي المتالزمي أو السببياتي ل

  من التدخالت.
  

وذلــك إلــى جنســيًا ألمــراض المنقولــة وفــي اإلقلــيم األفريقــي ليســت هنــاك معرفــة واضــحة لالنتشــار الحقيقــي ل  -١٣٢
مـراض المنقولـة األحد بعيد بسـبب االفتقـار إلـى البيانـات. واسـتجابة لـذلك، أدرجـت غالبيـة بلـدان اإلقلـيم الوقايـة مـن 

ومكافحتهــا كجــزء أصــيل مــن برامجهــا الخاصــة بالوقايــة مــن فيــروس األيــدز وبالصــحة الجنســية واإلنجابيــة. جنســيًا 
األمــراض للوقايــة مــن  وٕاضــافة إلــى ذلــك، وضــعت الــدول األعضــاء فــي الجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب األفريقــي إطــاراً 

األمـراض المنقولـة الـذي يتفـق مـع االسـتراتيجية العالميـة للوقايـة مـن ومكافحتها. وقد اعُتمد اإلطـار، جنسيًا المنقولة 
. وعقب ذلك، قامت عدة بلدان معنية بتحديث المبادئ التوجيهية الوطنية للوقاية ٢٠١٠ومكافحتها، في عام جنسيًا 

من البلـدان  جنسياً باألمراض المنقولة من هذه األمراض ومكافحتها. وجرى جمع بيانات عن مؤشرين اثنين يتعلقان 
) نقـــاط تقـــديم الخـــدمات التـــي تـــوفر خـــدمات خاصـــة ١فـــي إطـــار التبليـــغ عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ اإلطـــار: (

) وانتشار اإلصـابة بـالُزهري فـي صـفوف مـن يحضـرن ٢من البغايا؛ ( ١٠٠٠للبغايا لكل جنسيًا باألمراض المنقولة 
بالمؤشــر الثــاني.  ٢٨أبلغــت تســع بلــدان بالمؤشــر األول و، ٢٠٠٩إلــى عيــادات الرعايــة الســابقة للــوالدة. وفــي عــام 

 ٠,٥بين النتائج المتحصل عليها من البلدان الُمبلِّغة حيث تراوح عدد نقاط تقديم الخـدمات بـين  وكان التفاوت كبيراً 
من البغايا في سان تومي وبرينسـيبي. وتفـاوت أيضـا انتشـار  ١٠٠٠لكل  ١٤,٤من البغايا في غينيا و ١٠٠٠لكل 

الزهــري فــي صــفوف مــن حضــرن للرعايــة الســابقة للــوالدة، وأبلغــت بلــدان مــن قبيــل تشــاد وغانــا ومدغشــقر وموزمبيــق 
. ويجـري تعزيـز تحـّري سـرطان عنـق الـرحم بـالفحص البصـري باسـتخدام ٪٥وزامبيا عن إصابات  بـالزهري تتجـاوز 

  أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا. حمض الخّليك والمعالجة بالبرد في مدغشقر ومالوي ونيجيريا ورواندا و 
  

األمراض وفي إقليم شرق المتوسط ُأجريت االستعراضات اإلقليمية السنوية ألنشطة ترصد فيروس األيدز و   -١٣٣
وُوضـــعت توصـــيات وُعمِّمـــت علـــى وزارات الصـــحة والوكـــاالت الشـــريكة. وحـــدد اجتمـــاع أصـــحاب جنســـيًا المنقولـــة 

-٢٠٠٩ومكافحتهـا جنسـيًا األمـراض المنقولـة عني بتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية للوقايـة مـن المصلحة اإلقليميين الم
) األولويــات واألهــداف واألطــر الزمنيــة ومؤشــرات ٢٠٠٩يونيــو  حزيــران/ ١١-٨(مدينــة الحمامــات، تــونس،  ٢٠١٥

ــــدم الــــدعم لثالثــــة بلــــدان  ي جمهوريــــة إيــــران اإلســــالمية هــــ -األداء فيمــــا يتعلــــق بتنفيــــذ االســــتراتيجية اإلقليميــــة. وُق
جنســيًا بــاألمراض المنقولــة مــن أجــل إعــداد خطــط عملهــا الوطنيــة الخاصــة  -والجمهوريــة العربيــة الســورية والــيمن 

وتضمينها في الخطط التشغيلية الوطنية لمكافحة فيروس األيدز. وُقدِّم الدعم التقنـي إلـى جمهوريـة إيـران اإلسـالمية 
لصــومال وجنــوب الســودان والســودان وتــونس والضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة والــيمن بشــأن والعــراق والمغــرب وعمــان وا

  ، بما في ذلك استعراض متعمق لنظم الترصد ذات الصلة. األمراض المنقولة جنسياً ترصد فيروس األيدز و 
  

دات مـــع دور المنظمـــة الريـــادي فـــي قيـــادة التنســـيق والعمـــل العـــالميين فـــي مجـــال مقاومـــة مضـــا وتماشـــياً   -١٣٤
الميكروبات، وضعت األمانة خطة عمل عالمية لمكافحة انتشار وأثر مقاومة النيسرية البنّية لمضادات الميكروبات 
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بغية تعزيز الوقاية من المرض وتشخيصه ومكافحته على المستوى العالمي، والتخفيف مـن األثـر الصـحي لمقاومـة 
حّسنة ومستدامة ومسـتندة إلـى البّينـات وتعاونيـة. وقـد مضادات الميكروبات من خالل إجراءات متعددة القطاعات مُ 

أنشأت المنظمة شبكة من مختبرات االمتياز لرصد انتشـار النيسـرية البنّيـة المقاومـة لألدويـة المتعـّددة علـى الصـعيد 
ريقيــا العــالمي، وتقــديم المشــورة فــي هــذا الصــدد. وتقــع تلــك المختبــرات المرجعيــة فــي أســتراليا وكنــدا والهنــد وجنــوب أف

ومكافحتهـا بمراكـز جنسـيًا والسويد. وتم، باإلضافة إلى ذلك، تعزيز التعاون مـع قسـم الوقايـة مـن األمـراض المنقولـة 
الواليات المتحدة األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منهـا (أطالنطـا، الواليـات المتحـدة األمريكيـة)؛ ووكالـة حمايـة 

ظمى وأيرلنـدا الشـمالية)؛ والمركـز األوروبـي للوقايـة مـن األمـراض ومكافحتهـا الصحة (المملكة المتحدة لبريطانيا الع
وتُبين البيانات التي ُجمعت  من أجل مكافحة النيسرية البنّية المقاومة لمضادات الميكروبات على الصعيد العالمي.

فـي إقلـيم غــرب  لـك أساسـاً حتـى اآلن أن سـالالت المكـورات البنيـة المقاومـة لألدويـة المتعـددة آخـذة فـي السـريان، وذ
المحيط الهادئ، وأنها تتسم بالمقاومة المشتركة للسيفالوسبورين الفموي والكينولـون والبنسـلين والتتراسـكلين. وظهـرت 
فــي اليابــان مكــورات بنيــة أقــل تــأثرا بالمضــادات الحيويــة فــي التجــارب المختبريــة، كمــا أنهــا أبــدت، فــي عهــد أقــرب، 

. والمكــورات البنيــة األقــل تــأثرا بالسيفالوســبورين عالميــاً  وهــو أمــر يثيــر قلقــاً  -العــالج  مقاومــة ســريرية تــنم عــن فشــل
الفمــوي والمقاومــة لــه آخــذة فــي االنتشــار داخــل منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ، كمــا بــدأت فــي الظهــور فــي منــاطق 

يـات المتحـدة األمريكيـة أبلغـت مالحظة أن برامج الترصـد فـي المملكـة المتحـدة والوال أخرى من العالم. وتجدر أيضاً 
عن وجود اتجاه نحو تناقص تأثر المكـورات البنيـة بكـل مـن السيفالوسـبورين الفمـوي والسيفترياكسـون، وذلـك يحـاكي 
مــا حـــدث بالنســـبة للبنســـلين والتتراســكلين فـــي األربعينيـــات والخمســـينيات مـــن القــرن الماضـــي. وفـــي جنـــوب أفريقيـــا، 

مضــادة للميكروبــات فــي أنحــاء مختلفــة مــن البلــد. وقــد أكــدت هــذه االستقصــاءات اكتملــت استقصــاءات للمقاومــة ال
انتشــار مقاومــة المكــورات البنيــة للسيبروفلوكساســين، بيــد أنــه ال توجــد بينــات علــى ظهــور المقاومــة للسيفيكســيم أو 

. ونتيجـة إجماالً  ٪٢٤السيفترياكسون. وفي ناميبيا، عقب استقصاء مماثل، ُوجد أن انتشار السيبروفلوكساسين يبلغ 
واستعاضــت  ٢٠٠٨لـذلك، نقحــت وزارة الصــحة والخــدمات االجتماعيــة المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة للعــالج فــي عــام 

 عــن السيبروفلوكساســين بالسيفيكســيم فــي عــالج العــداوى الُمفترضــة بــالمكورات البنيــة. وفــي المغــرب ُنقحــت أيضـــاً 
النيسـرية البنّيـة ، كمـا ُأنشـئت شـبكة وطنيـة لرصـد مقاومـة نقولة جنسـياً المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن األمراض الم

       لألدوية بدعم من األمانة.
  

وتـــم، فـــي عـــدة منـــاطق، االضـــطالع بـــدورات تدريبيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز وتنشـــيط ترصـــد األمـــراض المنقولـــة   -١٣٥
نــوفمبر  ات. وفــي تشــرين الثــاني/جنســيًا، بمــا فــي ذلــك ترصــد مقاومــة عــداوى المكــورات البنّيــة لمضــادات الميكروبــ

مــن أجــل إحيــاء برنــامج ترصــد  -نظمتهــا جامعــة ساسكاتشــيوان (ساســكاتون، كنــدا)  -، ُعقــدت حلقــة عمليــة ٢٠١٠
حساسية المكورات البنية لألدوية المضادة للميكروبات في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. وتدعم منظمة الصحة 

ــاً  النيســرية البنّيــة مــن خــالل شــبكة مؤسســية داخــل وزارات الصــحة. وســوف  حساســية رصــد للبلــدان األمريكيــة حالي
ممرضــًا زمبابويــًا  ٢٣وفــي اإلقلــيم األفريقــي تــم تــدريب مــن هــذه الشــبكة.  ُتشــكِّل المختبــرات المرجعيــة الوطنيــة جــزءاً 

نـين فـي علـم األحيـاء ، وتـم تـدريب أخصـائيين اث٢٠١٠وثالثة تقنيي مختبرات في هراري في تشـرين األّول/ أكتـوبر 
، كمـا تـم تـدريب ثالثـة تقنيـي مختبـرات ٢٠١١من مدغشقر في المختبـر المرجعـي بجنـوب أفريقيـا فـي آذار/ مـارس 

. وفــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا ُنّظمــت حلقــة ٢٠١١مــن جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة فــي جنــوب أفريقيــا حزيــران/ يونيــو 
. وتـم، ٢٠١٠ن بوتان في المختبر المرجعي بالهند فـي حزيـران/ يونيـو عملية تدريبية لفائدة أربعة تقنيي مختبرات م

، تدريب أخصائي في مجال علم األحياء الدقيقة من بوتان وتسعة أخصائيين من ٢٠١٠في كانون األول/ ديسمبر 
ى مــديرًا مــن مــديري البــرامج ينتمــون إلــ ٢٠الهنــد وأخصــائي واحــد مــن ســري النكــا فــي المركــز ذاتــه. كمــا تلقــى نحــو 

فــي ســري النكــا فــي جنســيًا بلــدًا فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا تــدريبًا شــامًال فــي مجــال ترصــد األمــراض المنقولــة  ١١
  . ٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر 

  
. وتـم وضـع نظـام وسجّلت مبادرة المنظمة بشأن التخّلص من الزهري الخلقـي علـى الصـعيد العـالمي تقـدماً   -١٣٦

بأنشــطة منظمــة الصــحة العالميــة مــن أجــل بلــوغ المرمــى المتمّثــل فــي إتاحــة للرصــد ضــمن نظــام اإلبــالغ الخــاص 
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بلـدًا مـن البلـدان  ١٦، كـان ٢٠١٠خدمات الوقاية والعالج والدعم للجميع فيما يخص فيروس األيدز. وبحلـول عـام 
ي تحـــّري والمتمّثـــل فـــ ٢٠١٥المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان المتوســـطة الـــدخل قـــد بلغـــوا الهـــدف العـــالمي المحـــّدد لعـــام 

ســنة الالئــي يلتمســن خــدمات  ٢٤-١٥٪ مــن إنــاث الفئــة العمريــة ٩٠الزهــري فــي الزيــارة األولــى لــدى مــا يقــّل عــن 
، مبـادرة رائـدة تشـمل سـتة بلـدان تابعـة لإلقلـيم األفريقـي، ٢٠١١الرعاية السابقة للوالدة. وأطلقت، في حزيران/ يونيـو 
مبيـق وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة وزامبيـا، وترمـي إلـى الـتخّلص، هي جمهورية أفريقيا الوسـطى وغانـا ومدغشـقر وموز 

فــي آن واحــد، مــن حــاالت انتقــال الزهــري وفيــروس األيــدز مــن األم إلــى الطفــل مــن خــالل تــدعيم خــدمات الرعايــة 
قــد بلــدًا مــن بلــدان إقلــيم األمــريكتين بيانــات ُتشــير إلــى أنهــا ربمــا تكــون  ١١، قــّدم ٢٠٠٩الســابقة للــوالدة. وفــي عــام 

حالـــة لكـــل  ٠‚٥حققـــت هـــدف الـــتخّلص مـــن الزهـــري الخلقـــي كمشـــكلة صـــحية عموميـــة، أي بلـــوغ معـــدل يقـــّل عـــن 
، أطلقـت منظمـة الصـحة للبلـدان ٢٠٠٩نـوفمبر  مولود حي فيما يخص وقوع المـرض. وفـي تشـرين الثـاني/ ١٠٠٠

زهـري مـن األم إلـى الطفـل فـي أمريكـا األمريكية واليونيسيف المبادرة اإلقليمية للتخلص من انتقال فيـروس األيـدز وال
. وقد اعُتمدت مبادرة التخلص من جانب آليـات إقليميـة رئيسـية، منهـا ١الالتينية ومنطقة الكاريبي (مبادرة التخلص)

ــع الــوزراء المســؤولين عــن الصــحة التــابعهيئــة المســؤولين الطبيــين الرئيســيين فــي منطقــة الكــاريبي  لجماعــة ل وتجمُّ
، اعتمـد مجلـس ٢٠١٠سبتمبر  وفي أيلول/ ٢٠١٠.٢وزراء الصحة في المنطقة اآلندية في عام  الكاريبية واجتماع

لتخلص مـن انتقـال فيـروس إدارة منظمة الصحة للبلدان األمريكية االستراتيجية ووافق علـى خطـة العمـل الخاصـة بـا
ها خطـط فـي مجـال الـتخّلص. بلدًا لـدي ٢٢وهناك  ٢٠١٥،٣األيدز والزهري الخلقي من األم إلى الطفل بحلول عام 
فــي تنفيــذ إطــار للــتخّلص مــن اإلصــابات الجديــدة  ٢٠١١،٤وُشــرع فــي آســيا والمحــيط الهــادئ، فــي أيلــول/ ســبتمبر 

. وقــد حــّدد إقلــيم جنــوب شــرق ٢٠١٥و ٢٠١١بفيــروس األيــدز والزهــري الخلقــي بــين األطفــال فــي الفتــرة بــين عــامي 
مـا يتصــل بـالتخّلص مـن هــذا المـرض. وفــي إقلـيم غــرب المحـيط الهــادئ، آسـيا مؤشـرات وتعريفــًا للحـاالت وأهــدافًا في

أخيرًا، نجح أسـلوب "الحصـول علـى كـل الخـدمات فـي زيـارة واحـدة"، فـي منغوليـا، فـي الحـد مـن االتجاهـات السـائدة 
  في مجال الزهري الخلقي.

  
، ُأعـــدت مراض المنقولـــة جنســياً وبغيــة معالجـــة الثغــرات القائمـــة فــي المعلومـــات االســتراتيجية المتعلقـــة بــاأل  -١٣٧

عامـا فيمـا  ٤٩و ١٥تقديرات لالنتشار والوقوع العالميين واإلقليميين في صفوف البـالغين ممـن تتـراوح أعمـارهم بـين 
واللولبيـــة الشـــاحبة  المتـــدثرة الحثريـــة والنيســـرية البنّيـــةقابلـــة للعـــالج، أال وهـــي: جنســـيًا يتعلــق بأربعـــة أمـــراض منقولـــة 

 ٤٤٨كــان  ٢٠٠٥. وتشـير التقــديرات إلــى أن العـدد اإلجمــالي للحـاالت الســنوية الجديــدة فـي عــام يــةوالمشـعرة المهبل
. ٢٠٠٨و ٢٠٠٥. وقــد تواصــل العمــل علــى تحــديث هــذه التقــديرات عــن طريــق تحليــل البيانــات بــين عــامي مليونــاً 

حالــة لوقـوع هـذه األمــراض مليـون  ٤٩٨إلـى هـذا التحليــل المسـتمر، مـن المقــدر أنـه كانـت هنـاك أكثــر مـن  واسـتناداً 
  . ٢٠٠٨األربعة في عام 

  
  
  

                                                           
١   See 2010 Situation analysis: elimination of mother-to-child transmission of HIV and congenital syphilis in the 

Americas. Washington DC, PAHO, 2011.                                                                                                              
٢   REMSA. Eliminación de la sífilis congénita, de la transmisión vertical del VIH y disminución del VIH 

pediátrico. Resolución REMSA XXIV/3. Caracas, 2010.                                                                                        

  .CD50.R12القرار    ٣
 Elimination of new paediatric HIV infections and congenital syphilis in Asia-Pacific, 2011–2015. Unitedانظر     ٤

Nations Children’s Fund East Asia and Pacific Regional Office, Bangkok, 2011                                                         
(http://www.unicef.org/eapro/PPTCT_CF_and_ME_guide_17Aug11.pdf)  

  .)٢٠١٢براير ف شباط/ ٢٢(تم االطالع عليه في 
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استراتيجية تسريع التقدم نحو بلـوغ المرامـي (األهـداف) والغايـات  الصحة اإلنجابية:  ميم:
 )١٢-٥٧ع  ص  جاإلنمائية الدولية (القرار 

  
 ٢٠١٢ينــاير  فــي دورتــه الثالثــين بعــد المائــة المعقــودة فــي كــانون الثــاني/علمــًا المجلــس التنفيــذي  أحــاط  -١٣٨

  ١نسخة سابقة من هذا التقرير المرحلي.ب
  

تكـريس مـا يكفـي مـن أولويـة إلى المدير العام  ١٢-٥٧ج ص عوكانت جمعية الصحة قد طلبت في قرارها   -١٣٩
وتــوفير الــدعم  والتــزام ومــوارد علــى صــعيد المنظمــة لــدعم النهــوض الفعلــي باســتراتيجية الصــحة اإلنجابيــة وتنفيــذها

. وفـي تقديم تقارير مرة كل سنتين على األقلبشأن ضمان أمن السلع الخاصة بالصحة اإلنجابية و  للدول األعضاء
بشــأن صــحة المــرأة والطفــل مــع ، اســتهل األمــين العــام لألمــم المتحــدة االســتراتيجية العالميــة ٢٠١٠أيلــول/ ســبتمبر 

والطفــل عامــًة وٕاعــادة التأكيــد علــى إعــادة تركيــز االهتمــام علــى الــدور الحاســم للصــحة اإلنجابيــة فــي صــحة المــرأة 
  ضرورة تسريع وتيرة التقدم.

  
صــحية جنســية وٕانجابيــة جيــدة  رعايــةوواصــلت األمانــة التعــاون مــع الــدول األعضــاء فــي جهودهــا إلتاحــة   -١٤٠

للجميع. ويشمل العمـل اإلقليمـي دعـم األطـر السياسـية وخطـط التسـريع بشـأن تحسـين الصـحة اإلنجابيـة والمسـاهمة 
 ســفر عنــه مــؤتمر القمــة الــوزاري والبرلمــاني مــن وثــائق ختاميــة بشــأن الصــحة اإلنجابيــة والتنميــة. ويقــدم حاليــاً فيمــا أ

الـدعم التقنــي فــي عــدد مــن المجــاالت، بمــا فيهــا تمويــل الرعايــة الصــحية والحــوار حــول السياســات والمــوارد البشــرية، 
ات فــــي العناصــــر األساســــية للصــــحة الجنســــية وفــــي تعزيــــز القــــدرات لتلبيــــة االحتياجــــات فــــي مجــــال تقــــديم الخــــدم

  واإلنجابية.
  

، وزع استبيان للمنظمة على الدول األعضاء لتقيـيم تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة بشـأن الصـحة ٢٠١١وفي   -١٤١
اإلنجابية. وتشير النتائج إلى إحراز تقدم. وقد ُأحرز تقدم في الدول األعضاء الثماني والخمسـين التـي أجابـت علـى 

  ستبيان بفضل ما يلي:اال
تعزيز الشراكات الرامية إلى تحسين قدرات النظام الصحي وتدريب العاملين المهرة في مجال الصحة   •

 التوليدية الطارئة؛واستبقاؤهم وزيادة االنتفاع بالرعاية 

 ؛مع الخطط االستراتيجية الوطنيةبما يتماشى األطر التشريعية والتنظيمية تحديث   •

 ؛والتنمية المحّسنة بين الصحة اإلنجابية الحيوية من خالل إبراز الصلةالتزام سياسي  الحصول على  •

 ؛تحديد األولوياتالالزمة ل البّيناتتعزيز الرصد والتقييم والمساءلة لتحسين قاعدة   •

كانـــت  المســـحالتـــي شـــملها  بلـــدان٪ مـــن ال٥٠تخصــيص مـــوارد وطنيـــة للصـــحة اإلنجابيـــة: أكثـــر مــن   •
 .لرصد تدفقات الموارد إجراءاتتطبق 

  
للحـد مـن وفيـات  أكثـر فـأكثر ضعها منظمة الصحة العالميـةتأن التدخالت التي  نتائج المسح أيضاً وتبين   -١٤٢

 إلـى أن شـملها المسـح٪ مـن البلـدان التـي ٨٥ أكثر من أشارو . يجري تطبيقها األمهات وتحسين الصحة اإلنجابية 
مـن البلـدان ٪ ٩٥فـي صـحة األم. وسـجل الصـحة اإلنجابيـة/  بـرامجفـي أدرجت قد  المنشودة السابقة للوالدةالرعاية 

نتــائج المســح بتحســن كبيــر مقارنــة  ذاوهــ االرتعــاجلحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن لســتخدم تكبريتــات المغنيســيوم  أن
فـي  رجـةمد لصـحة اإلنجابيـةل األدويـة األساسـية مـن البلـدان تبـّين أن٪ ٩٥أكثر مـن في و  .٢٠٠٩الذي أجري عام 

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١
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وســائل منــع  فــيوســائل منــع الحمــل فــي حــاالت الطــوارئ ومــع ذلــك فلــم تــدرج  ألدويــة األساســية.لقائمــة الوطنيــة ال
 ثالثـة أربـاعالبلـدان فقـط، ولـم يبلـغ سـوى  ثلثـيالعمومية إال في ما يقـارب برامج الصحة  في إطارالحمل التي تقدم 

عـن مـرض  ولم يعمم بعـُد علـى الجميـع الكشـفالرحم. للكشف المبكر عن سرطان عنق  البلدان عن إجراء فحوص
  الزهري الخلقي خالل فترة الحمل.

  
فــي الوقــت نفســه، حــددت الــدول األعضــاء العوائــق التــي تحــول دون تحســين خــدمات الصــحة اإلنجابيــة. و   -١٤٣

عدم كفاية و  ،جهودسوء تنسيق الو  ،الرعاية رداءة نوعيةو  ،: عدم االستقرار السياسي أو األزماتالعوائقوتشمل هذه 
وانخفـاض مسـتويات مشـاركة  ،والفقـر ،األموال والسـلع نقصو  الحوافز،موظفين يفتقرون إلى وجود الموارد البشرية و 

  والعوامل االجتماعية والثقافية. ات،المجتمع
  

الصـــحة  وتســـّبب الفـــوارق الملحوظـــة فـــي حصـــائلالتقـــدم تفـــاوت مســـتوى فـــي  اً أيضـــ العوائـــقتســـهم هـــذه و   -١٤٤
على الصعيد العـالمي، و . شتى األقاليممعدل وفيات األمهات في  النخفاضمختلفة ال النسبجابية، بما في ذلك اإلن
جنـوب شـرق  إقلـيمفـي و . ٢٠٠٨و ١٩٩٠٪ بـين عـامي ٢‚٣االنخفاض السنوي في نسبة وفيات األمهات نسبة  بلغ

فـــي اإلقلـــيم و ٪. ٥وفيـــات األمهـــات ل الســـنوي معـــدلفـــي الالمقـــدر  التراجـــع بلـــغآســـيا وٕاقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ، 
فـي خفـض معـدل تبـاطؤ التقـدم ٪ علـى التـوالي. وقـد أدى ١‚٥٪ و١‚٧ سـجلت نسـبتااألفريقي وٕاقلـيم شـرق المتوسـط 

ل رئيسـي تحـوّ إلى  ،تزايد عدد الوالداتعن  ا، فضالً آسيمقارنة بوفيات األمهات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
مــن وفيــات األمهــات  تقريبــاً ٪ ٥٨ســجلت نســبة ، ١٩٩٠فــي و . المســتوى اإلقليمــي علــى فــي عــبء وفيــات األمهــات

حيـث  هـذا االتجـاه انقلـب، ٢٠٠٨وفـي  .٪ في أفريقيا جنـوب الصـحراء الكبـرى٣٦في آسيا و على الصعيد العالمي
اء ٪ فـي أفريقيـا جنـوب الصـحر ٥٧في آسـيا و على الصعيد العالمي٪ من وفيات األمهات ٣٩سجل ما يقدر بنسبة 

  الكبرى.
  

فتـــرة الحمـــل والـــوالدة أمـــر بـــالغ األهميـــة للحـــد مـــن وفيـــات األمهـــات علـــى طـــول الحصـــول علـــى الرعايـــة و   -١٤٥
ن مهـرة مـن و ن صـحيو عـامل التي أشـرف عليهـانسبة الوالدات وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت وتحسين صحة األم. 

تقـدم كبيـر فـي مـا أحـرز مـن  ورغـم. ي والعشـرينخالل العقد األول مـن القـرن الحـاد٪ ٦٦إلى  التسعينات٪ في ٦١
) التـي أشـرف عليهـا متخصصـون مهـرة فـي التوليـدتغطيـة (أي نسـبة الـوالدات ال يـزال مسـتوى ال، األقـاليمالعديد من 

 حسـب والفـوارق موجـودةوفيـات األمهـات.  أغلبيـة تحـدثحيـث  اإلقلـيم األفريقـيجنـوب شـرق آسـيا و  إقلـيمفـي  اً متدني
بلــغ متوســط نســبة الــوالدات التــي أشــرف عليهــا عــاملون صــحيون مهــرة نســبة  فــي الســنوات األخيــرةفمكــان اإلقامــة: 

  ٪ في المناطق الحضرية.٨٩ بنسبة٪ في المناطق الريفية مقارنة ٦٣
  

ثلـث وفيـات  حـدوث نحـو أن يمنـع هللصحة الجنسـية واإلنجابيـة ويمكنـ اً رئيسي عنصراً تنظيم األسرة ويشكل   -١٤٦
٪ ٦٠ المرتبطـات بـال زواج تفـوقالنسـاء المتزوجـات أو  عنداستخدام وسائل منع الحمل نسبة  أن ورغم ١.األمهات

 عنـد نسـاء وسائل منـع الحمـلوتبلغ نسبة استخدام . األقاليمكبيرة بين  يمكن إيجاد اختالفاتالعالمي،  الصعيدعلى 
 لـم يطـرأ أي تغييـر ١٩٩٠عـام  منـذو ). ٢٠٠٨٪ فـي ٢٢( أدنـى المسـتويات علـى اإلطـالق أفريقيا جنوب الصـحراء

في  الراغباتالفجوة بين النساء  ، أيالحاجة غير الملباة لتنظيم األسرةمن حيث  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
٪ ٢٥و ١٩٩٠٪ فـي ٢٦منـع الحمـل: مـن وسـائل وسـيلة  ةأيـ والنسـاء اللـواتي ال يسـتخدمن هتأخير اإلنجاب أو وقف

                                                           
١    Cleland J, et al. Family planning: the unfinished agenda. The Lancet, 2006; 368:1810–1827.   
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فالحاجــة غيــر الملبــاة أكبــر عنــد ألســر، ل بالمســتوى المــاليغيــر الملبــاة  الحاجــةط رتبتــداخــل البلــدان و  ٢٠٠٨.١فــي 
  ٢األفقر.النساء 

  
ن أقــل خصوصــا أنهــو ، وخيمــة صــحية واجتماعيــة لعواقــب اتلمراهقــا خطــر تعــرض علــى لحمــلوينطــوي ا  -١٤٧
نــوب الصــحراء فــي أفريقيــا ج اً بلــد ٢٢بيانــات عــن وتوضــح  ٢.فــي الحصــول علــى خــدمات الصــحة اإلنجابيــةحظــًا 

 ١٥بــين  نأعمــاره المتراوحــةالنســاء  عنــداســتخدام وســائل منــع الحمــل نســبة أن  ٢٠٠٨-١٩٩٨فــي الفتــرة الكبــرى 
ســواء جميــع النســاء فــي ســن اإلنجــاب مقارنــة ببكثيــر  أدنــى المرتبطــات بــال زواج،متزوجــات أو ســواء ال ،ســنة ١٩و

غيـر الملبـاة  الحاجـةمماثلـة مـن  أن هناك نسـباً  و ،ي)٪ على التوال٢١٪ و١٠( المرتبطات بال زواج المتزوجات أو
بكثير  أدنىمنع الحمل لوسائل  المراهقات الالتي تلبى حاجتهن، فإن نسبة ولذلك٪). ٢٥ نحولوسائل منع الحمل (

  ٪).٤٥٪ مقابل ٢٩( سناً  اإلناث األكبرمن 
  

 أقل منفالصحة الجنسية واإلنجابية. ب المتعلقة المعلوماتو خدمات الن والرجال أيضا إلى و المراهقويحتاج   -١٤٨
استخدام الواقي الذكري هما  ،ن لتجنب األمراض المنقولة جنسيايطريقتيعرفون النامية  األقاليم٪ من الشبان في ٤٠

اسـتخدموا الـواقي الـذكري  الذين أفادوا بـأنهمنسبة الشبان و مصاب.  بعالقٍة مع شخص واحد غير االكتفاءأو  والعّفة
وقـد ثبـت  ٣.٪ فـي منطقـة الكـاريبي٥٦و٪ في جنـوب آسـيا ٣٨ بين تتراوحعالية المخاطر  يةرسة جنسمما في آخر

   ٤.المخاطر العاليالحد من السلوك الجنسي  فيأن برامج التربية الجنسية لها تأثير كبير 
  
  

 )٣-٦٣ج ص عمبادرات تعزيز السالمة الغذائية (القرار   نون:
 

 ٢٠١٢ينــاير  فــي دورتــه الثالثــين بعــد المائــة المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ علمــاً المجلــس التنفيــذي  أحــاط  -١٤٩
  ٥نسخة سابقة من هذا التقرير المرحلي.ب
  

 ٢٠١١إن ما حدث مؤخرًا من فاشيات األمراض المنقولـة باألغذيـة، مثلمـا شـهدته أوروبـا الغربيـة فـي عـام   -١٥٠
غذائيـة المعينـة باألشـعة عقـب الحادثـة التـي وقعـت فـي وتلوث بعض المواد ال O104:H4 اإلشريكية القولونيةبسبب 

محطة فوكوشـيما النوويـة فـي اليابـان، قـد أبـرز ضـرورة تـدعيم األنشـطة العالميـة لضـمان سـالمة األغذيـة فـي جميـع 
  الدول األعضاء وعلى جميع المستويات.

  
  

                                                           
ـــــــــــــة لعـــــــــــــام      ١ ـــــــــــــة لأللفي ـــــــــــــر األهـــــــــــــداف اإلنمائي ـــــــــــــورك،  ،٢٠١١تقري  ٣٣، صـــــــــــــفحة ٢٠١١األمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة، نيوي

http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf )٢٠١٢آذار/ مارس  ١عليه في  تم االطالع(.  
من أجل  مزيد مـن المناقشـة المفصـلة حـول نسـبة الـوالدة عنـد المراهقـات الـذي اليـزال عاليـًا  ١٣٠/١٢م تانظر الوثيقة     ٢

سـنة). ورغـم تراجـع معـدل الخصـوبة  ١٩و ١٥امـرأة يتـراوح عمرهـا بـين  ١٠٠٠والدة لكـل  ١٢٢ريقيا جنوب الصـحراء (في أف
  اإلجمالي في أمريكا الالتينية والكاريبي وجنوب آسيا مازال معدل خصوبة المراهقات عاٍل في هذه األقاليم.

. ١٢، صـــفحة ٢٠١١حصـــائي. األمـــم المتحـــدة، نيويـــورك، المرفـــق اإل -٢٠١١تقريـــر األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة لعـــام     ٣
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/2011%20Stat%20Annex.pdf )ــــم االطــــالع ــــه فــــي  ت آذار/  ١علي

  ).٢٠١٢مارس 
٤    Wellings K, Collumbien M, Slaymaker E, et al. Sexual behaviour in context: a global perspective. The 

Lancet, 2006; 368: 1706–17280                                                                                                              
 .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ٥
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ن مـع غيـره مـن القطاعـات، بأهمية المشاركة التامة لقطـاع الصـحة، بالتعـاو  ٣-٦٣ع  ص  جويعترف القرار   -١٥١
بغيــة ضــمان حســن إدارة الســالمة الغذائيــة، ويطلــب مــن الــدول األعضــاء والمــدير العــام اتخــاذ اإلجــراءات األساســية 
الالزمـــة لتعزيـــز مبـــادرات ســـالمة األغذيـــة. وتـــرد أدنـــاه أحـــدث المعلومـــات عـــن أعمـــال األمانـــة فـــي المجـــاالت ذات 

 الصلة.
  

. أصبحت هذه الشبكة برنامجـًا المسؤولة عن سالمة األغذية (شبكة إنفوسان)الشبكة الدولية للسلطات   -١٥٢
. وقـد أسـهمت ٢٠١٠مشتركًا تديره كل من منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العالميـة منـذ حزيـران/ يونيـو 

. كمـا أسـهمت هذه الشراكة في زيادة إتاحـة المعلومـات للسـلطات المسـؤولة عـن األغذيـة وفـي تحسـين اإلدارة العامـة
في رفـع مسـتوى التفاعـل بـين المبـادرات ذات الصـلة فـي كلتـا المنظمتـين، ممـا يضـمن التوافـق بينهمـا وتـوفير الـزخم 

  الالزم للمضي في تطوير الشبكة.
  

فــي أبــو  ٢٠١٠كــانون األول/ ديســمبر  ١٦إلــى  ١٤أتــاح أول اجتمــاع عــالمي عقدتــه شــبكة إنفوســان مــن   -١٥٣
ال ونقــاط االتصــال فــي حــاالت الطــوارئ كــي تحــدد التوصــيات العمليــة الكفيلــة بتعزيــز ظبــي فرصــة لمراكــز االتصــ

التواصـل والتعــاون. وقـد ركــزت أنشــطة أمانـة شــبكة إنفوســان علـى مــا يلـي: تعزيــز القــدرات علـى المســتويين القطــري 
ات األساســـية فـــي واإلقليمـــي لتعزيـــز المشـــاركة فـــي هـــذه الشـــبكة، إلـــى جانـــب الجهـــود الجـــاري بـــذلها للنهـــوض بالقـــدر 

  )؛ وضمان مواصلة تقديم الدعم التقني.٢٠٠٥البلدان بغية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  

وخالل عدد مـن حـاالت تلـوث األغذيـة وفاشـيات األمـراض المنقولـة باألغذيـة، تولـت أمانـة شـبكة إنفوسـان   -١٥٤
  جمع المعلومات المهمة والتحقق منها قبل إتاحتها ألعضاء الشبكة.

  
وفي مختلف أقاليم منظمة الصحة العالمية تعززت قدرة البلدان على التعاون مع شـبكة إنفوسـان واكتشـاف   -١٥٥

الحـوادث وحــاالت الطـوارئ المرتبطــة بالســالمة الغذائيـة وتقييمهــا وتــدبيرها علـى المســتوى الــوطني، وذلـك مــن خــالل 
  تنظيم حلقات عملية وتقديم الدعم التقني.

  
. إنشـاء روابـط بـين مختلـف مصـادر البيانـات الخاصـة بالسـالمة الغذائيـة وتحسـين المعلومات أدوات تبادل  -١٥٦

فرص الوصول إليهـا مـن األمـور التـي يمكنهـا مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى إدارة السـالمة الغذائيـة علـى المسـتوى 
دراج البيانـات والمعلومـات ذات الوطني. ومراعاة لذلك تم تصميم أداة إلكترونية تفاعلية سهلة االسـتخدام مـن أجـل إ

، تحسـين تبـادل البيانـات دعمـًا لتقيـيم المخـاطر واتخـاذ FOSCOLLABالصلة. ومن شأن هـذه األداة، التـي سـميت 
  القرارات في مجال السالمة الغذائية. وقد وضعت خطة عمل مفصلة لألداة بعد التشاور مع البلدان.

  
ـــة  -١٥٧ ـــة باألغذي ـــدير عـــبء األمـــراض المنقول فريـــق المنظمـــة المرجعـــي المعنـــي بوبائيـــات عـــبء . واصـــل تق

تقـــدير العـــبء العـــالمي لألمـــراض المنقولـــة باألغذيـــة علـــى اخـــتالف مســـبباتها (ســـواء األمـــراض المنقولـــة باألغذيـــة 
الجرثومية أو الطفيلية أو الكيميائية). وقد بدأت التقديرات التجريبيـة للعـبء علـى المسـتوى القطـري فـي أربعـة بلـدان 

بانيـــا واليابـــان وتايلنـــد وأوغنـــدا). وتـــم، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، وضـــع إرشـــادات بشـــأن ترجمـــة البّينـــات العلميـــة إلـــى (أل
  سياسات وممارسات.

  
. واصـلت منظمـة الصـحة العالميـة تقـديم الـدعم مواصلة دعم العمل الذي تقوم به هيئة الدسـتور الغـذائي  -١٥٨

ذائي وأجهزتها الفرعية في ما تضطلع به من عمل. وباإلضافة إلى ذلك المالي والتقني الالزم إلى هيئة الدستور الغ
اجتماعــات للخبــراء العلميــين فــي الثنائيــة الماضــية مــن أجــل تقيــيم المخــاطر الكيميائيــة والبيولوجيــة فــي  ١٠ُعقــدت 

  هيئة.األغذية والسعي، بالدرجة األولى إلى إسداء المشورة العلمية إلى اللجان المعنية التابعة لتلك ال
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وقـــدم المشـــروع والصـــندوق المشـــتركان بـــين منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة لتعزيـــز   -١٥٩
ـــدول  ـــدًا إلـــى ال المشـــاركة فـــي هيئـــة الدســـتور الغـــذائي (الصـــندوق االســـتئماني لهيئـــة الدســـتور الغـــذائي) دعمـــًا متزاي

، كان ٢٠١٠الدستور الغذائي. وبحلول أواخر عام  األعضاء من أجل تعزيز مشاركة البلدان النامية في عمل هيئة
بلدًا من حضـور اجتماعـات هيئـة الدسـتور الغـذائي  ١٣٢مشاركًا من  ١٤٢٣الصندوق قد قدم الدعم الالزم لتمكين 

مشـــاركًا آخـــر الـــدعم الـــالزم للمشـــاركة فـــي الـــدورات  ٣٣٦والمشـــاركة فـــي فـــرق العمـــل واألفرقـــة العاملـــة. كمـــا تلقـــى 
  حلقات العملية التي تنظمها هيئة الدستور الغذائي.التدريبية وال

  
. يجــري تكثيــف التعــاون بــين منظمــة األمــراض الحيوانيــة المصــدر فــي ظــروف اخــتالط البشــر بالحيوانــات  -١٦٠

األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان مــن أجــل تقــديم إرشــادات فــي مجــال السياســة العامــة بغــرض 
حية فــي ظــروف اخــتالط البشــر بالحيوانــات والــُنظم اإليكولوجيــة. ودعمــًا لهــذا الجهــد تتقاســم التصــدي للمخــاطر الصــ

 ١الوكاالت الثالث المسؤوليات وتشترك في تنسيق أنشطتها، وقد نشرت تفاصيل تعاونهـا فـي مـذكرة مفـاهيم ثالثيـة.
إلــى إجــراءات ملموســة، مــع ويجــري تنفيــذ خطــة عمــل ثالثيــة مشــتركة تتــرجم اإلرشــادات الخاصــة بالسياســة العامــة 

مراعــاة األنشـــطة الناجحـــة الجاريـــة. وتشــمل تلـــك األنشـــطة التعـــاون بشـــأن نظــام عـــالمي لإلنـــذار المبكـــر بـــاألمراض 
الحيوانية الرئيسية، بما في ذلك األمراض الحيوانية المصدر. وهذا التعاون يرتكز على القيمة المضافة المتأتيـة مـن 

  الثالث على اإلنذار المبكر بأخطار األمراض الحيوانية ومواجهتها.توليف وتنسيق قدرات الوكاالت 
  

. عالوة على األنشطة المنجزة من خالل الصندوق االسـتئماني التـابع لهيئـة الدسـتور الغـذائي بناء القدرات  -١٦١
نتيجـة  اثيممضـادات الجـر  ُنظمت حلقات عملية تدريبية في مجاالت تقييم مخاطر الملوثـات الغذائيـة، وتقيـيم مقاومـة

اســتخدام المضــادات الحيويــة فــي الزراعــة، وتقيــيم قــدرات المختبــرات. وقــد ُنظمــت هــذه الحلقــات عمومــًا عــن طريــق 
  المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة.

  
. وتم استحداث المزيد من المعلومات العامة والمواد الصحية في إذكاء الوعي وتعزيز السلوكيات الصحية  -١٦٢

الغذائية وترجمتها إلى لغات مختلفة واختبارها ميدانيًا ونشرها. وفي هذا الصدد واصلت األمانة دعم  مجال السالمة
الدول األعضـاء فـي وضـع تـدابير وقائيـة مسـتدامة والحفـاظ عليهـا، بمـا فـي ذلـك بـرامج التثقيـف فـي مجـال السـالمة 

  الغذائية استنادًا إلى الوصايا الخمس لضمان مأمونية الغذاء.
  

وقـــد أعـــد المكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب المحـــيط الهـــادئ مســـّودة اســـتراتيجية إقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ بشـــأن   -١٦٣
)، وتغطي تلك االستراتيجية المواضيع الرئيسية التي تقتضي من الدول األعضاء ٢٠١٥-٢٠١١السالمة الغذائية (

لى اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ في اتخاذ إجراءات لضمان السالمة الغذائية. وتم تقديم تلك االستراتيجية إ
لكــي تنظــر فيهــا. وأقــرت اللجنــة االســتراتيجية فــي وقــت  ٢٠١١٢دورتهــا الثانيــة والســتين فــي تشــرين األول/ أكتــوبر 

. ويعكـــف المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا حاليـــًا، علـــى وضـــع الصـــيغة WPR/RC62.R5الحـــق فـــي القـــرار 
ــ ة. وقــد شــملت األنشــطة التقنيــة فــي جميــع أقــاليم المنظمــة بنــاء القــدرات فــي مجــال إدارة النهائيــة الســتراتيجية مماثل

األمـــن الغـــذائي وتعزيـــز قـــدرات المختبـــرات ودعـــم تقويـــة الـــنظم علـــى االســـتجابة لطـــوارئ الســـالمة الغذائيـــة وتـــوفير 
  اإلرشادات بشأن تشريعات السالمة الغذائية.

  
                                                           

١      FAO, OIE, WHO. The FAO-OIE-WHO collaboration: sharing responsibilities and coordinating global activities to 

address health risks at the animal-human-ecosystems interfaces. A tripartite concept note. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Office International des Épizooties, World Health Organization, 2010. (Available online 

at http://www.fao.org/docrep/012/ak736e/ak736e00.pdf ٢٠١٢فبراير  شباط/ ٢١عليه في  تم االطالع.(  
  .WPR/RC62/7انظر الوثيقة     ٢
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 )١٩-٦١ج ص عالقرار و  ٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   سين:
  

 ٢٠١٢ينــاير  فــي دورتــه الثالثــين بعــد المائــة المعقــودة فــي كــانون الثــاني/علمــًا المجلــس التنفيــذي  أحــاط  -١٦٤
  ١نسخة سابقة من هذا التقرير المرحلي.ب

 
، الــذي طلــب فيــه المجلــس التنفيــذي إلــى المــدير العــام ٥ق١٢٤م تويســتجيب هــذا التقريــر ألحكــام القــرار   -١٦٥

وخطة العمل الخاصة بتغّير المناخ والصحة. كما  ١٩-٦١ج ص عتقديم تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
  ٢٠١١.٢يحّدث هذا التقرير المعلومات المقدمة إلى جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 

  
لمنظمــة العالميــة لألرصــاد اعملــت األمانــة علــى نحــو وثيــق مــع تعزيــز ودعــم اســتحداث البّينــات العلميــة.   -١٦٦

الجوية، حيث عقدت اجتماعا استشاريا ووفـرت المـدخالت التقنيـة فـي المكـوَّن الصـحي مـن اإلطـار العـالمي الجديـد 
التقرير الخـاص المتعلّـق بـالظواهر الشـديدة الـذي الخاص بالخدمات المناخية. وواصل موظفو المنظمة اإلسهام في 

وفــي تقريــر التقيــيم الخــامس الُمقبــل. وتواصــل األمانــة العمــل  ٣نــي بتغيــر المنــاخأعــده الفريــق الحكــومي الــدولي المع
علــى تحديــد الفوائــد الصــحية المحتملــة لالســتراتيجيات الراميــة إلــى تقلــيص انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن القطاعــات 

المنظمــة تقــارير وأعــدت  ٥والنقــل. ٤الرئيسـية التــي خضــعت لتقيــيم الفريــق، وقــد نشــرت تقــارير عــن قطــاعي اإلســكان
وتم  ٧ونوع الجنس وتغير المناخ والصحة. ٦تقنية وٕارشادات جديدة بشأن مواضيع منها تقييم سرعة التأثر والتكّيف،

   ٨أيضًا نشر مجموعة إرشادات بشأن االستجابات الصحية لموجات الحرارة.
  

أهميــة الصــحة فــي السياســات لقــد عملــت األمانــة مــع الــدول األعضــاء علــى تأكيــد الــدعوة وٕاذكــاء الــوعي.   -١٦٧
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ، وأهميــة الــروابط القائمــة بــين تغيــر المنــاخ وســائر المحــددات البيئيــة واالجتماعيــة للصــحة. 

                                                           
 .، (النص اإلنكليزي)٢لمحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ، ا٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ١

  .٦٤/٢٦الوثيقة ج    ٢
٣    Intergovernmental Panel on Climate Change. WMO. UNEP. Special report: Managing the risks of extreme 

events and disasters to advance climate change adaptation (http://ipcc-wg2.gov/SREX/, عليــه فــي  تــم االطــالع
  .)٢٠١٢فبراير  شباط/  ٢٣
٤    Health in the green economy: health co-benefits of climate change mitigation – housing sector. Geneva, World Health 

Organization, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501712_eng.pdf, شـباط/  ٢٣عليـه فـي  تـم االطـالع
  .)٢٠١٢فبراير 

٥     Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh. WHO. Urban transport and health: on behalf 

of Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). Geneva, World Health Organization, 2011 and 

commissioned by the  Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (Germany) 

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502443_eng.pdf, ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٣عليه في  تم االطالع(.  
٦    Protecting health from climate change. Vulnerability and adaptation assessment. Draft for discussion. World Health 

Organization, Pan American Health Organization, 2010 (http://www.who.int/globalchange/VA_Guidance_Discussion.pdf,  تم
  ).٢٠١٢٢٠١١شباط/ فبراير  ٢٣عليه في  االطالع

٧    Gender, climate change and health. Geneva, World Health Organization, 2011 
 (http://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf, شــباط/ فبرايــر  ٢٣عليــه فــي  تــم االطــالع

٢٠١٢.(  
٨    Public health advice on preventing health effects of heat. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2011 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147265/Heat_information_sheet.pdf, شـباط/  ٢٣عليـه فـي  تم االطالع
  ).٢٠١٢فبراير 
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وشـــمل هـــذا الجهـــد تنظـــيم اجتماعـــات فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثالثـــة والســـتين وفـــي المـــؤتمر العـــالمي المعنـــي 
) والدورة السابعة ٢٠١١تشرين األّول/ أكتوبر  ٢١-١٩دي جانيرو، البرازيل،  بالمحددات االجتماعية للصحة (ريو

تشـرين  ٢٨المنـاخ (دوربـان، جنـوب أفريقيـا،  عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر
ل تتــــأّلف مــــن ). وتتــــولى األمانــــة تنســــيق مجموعـــات اتصــــا٢٠١١كــــانون األّول/ ديســـمبر  ٩ الثـــاني/ نــــوفمبر إلــــى

مندوبين وطنيين لدى االتفاقية اإلطارية من أجل تعزيز مراعاة الجانب الصـحي ضـمن المفاوضـات، وأنشـأت فريـق 
تشاور يضّم رابطات المهنيـين الصـحيين والمنظمـات غيـر الحكوميـة بغـرض اسـتحداث وتوزيـع المعلومـات الخاصـة 

اسة حـول بصـمة الكربـون أجرتهـا بعـض مكاتـب منظمـة بالدعوة في المجال الصحي. كما قامت األمانة بتحديث در 
الصحة العالمية المختارة في إطار مبادرة األمم المتحدة المعنونـة "خضـرنة المنظمـة الزرقـاء"، وهـي تنظـر اآلن فـي 

  مقترحات تتعّلق بسياسات الحّد من االنبعاثات. 
  

حصـلت  يخّلفها تغير المناخ على الصـحة.تعزيز الُنظم الصحية لحماية السكان من اآلثار الضاّرة التي   -١٦٨
منظمة الصحة العالمية على دعـم وزاري لوضـع أطـر جديـدة لحمايـة الصـحة مـن تغيـر المنـاخ فـي اإلقلـيم األفريقـي 
وٕاقليم األمريكتين، وستمّكن تلك األطر من توجيه خطط تكييف الُنظم الصحية الوطنية. واستكملت األمانة عمليات 

بلدًا. وقـد انقضـى  ٣٠الصحي وما يترتب عليه من االحتياجات في مجال التكييف في أكثر من تقييم سرعة التأّثر 
اآلن العام األّول من بـدء تنفيـذ مشـروع عـالمي رائـد يشـمل سـبعة بلـدان ويتنـاول تكييـف الصـحة العموميـة مـع تغيـر 

وزبكسـتان). كمـا اسـتكمل المكتـب المناخ (البلدان المشمولة هي بربـادوس وبوتـان والصـين وفيجـي واألردن وكينيـا وأ
اإلقليمي ألوروبا العام الثاني من مشروع لتكييف الُنظم الصحية يتولى ذلك المكتب اإلقليمي حاليًا تنسيقه في آسـيا 
ـــدان المشـــمولة بالمشـــروع هـــي ألبانيـــا وكازاخســـتان وقيرغيزســـتان واالتحـــاد الروســـي  ـــا الشـــرقية (البل الوســـطى وأوروب

مقـــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة و أوزبكســـتان)، فـــي حـــين يـــدخل العمـــل الجـــاري فـــي إطـــار  وطاجيكســـتان وجمهوريـــة
العناصر الصحية لمشاريع أفرقة األمم المتحدة القطرية، في الصين واألردن والفلبين، عامه الثالث. وأخيرًا استهلت 

نطــــاق بشــــأن تغيــــر المنــــاخ منظمــــة الصــــحة العالميــــة، فــــي إقلــــيم غــــرب المحــــيط الهــــادئ، مشــــروعًا جديــــدًا واســــع ال
  واألمراض المنقولة بالنواقل. 

  
أســـهمت المنظمـــة بـــالمنظور إقامـــة شـــراكات مـــع منظمـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة واألطـــراف األخـــرى.   -١٦٩

الصــحي فــي اســتجابة مختلــف هيئــات األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ، بمــا فــي ذلــك الهيئــات التاليــة: مجلــس الرؤســاء 
ومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق؛ ولجنــة األمــم المتحــدة الرفيعــة المســتوى المعنيــة بــالبرامج؛ التنفيــذيين فــي منظ

ومــــؤتمر األطــــراف فــــي اتفاقيــــة األمــــم المتحــــدة اإلطاريــــة بشــــأن تغّيــــر المنــــاخ واالجتماعــــات ذات الصــــلة الخاصــــة 
معنيــــة بــــالبرامج والمعنــــي باألبعــــاد بالسياســــات والمســــائل التقنيــــة؛ وفريــــق العمــــل التــــابع للجنــــة الرفيعــــة المســــتوى ال

االجتماعيـــة لتغيـــر المنـــاخ، والـــذي تشـــارك المنظمـــة فـــي تنظيمـــه. كمـــا تتـــولى المنظمـــة قيـــادة األنشـــطة الراميـــة إلـــى 
تصميم أطر إقليمية بشأن تغير المناخ والصحة، وتشكيل لجان توجيهية متعّددة القطاعات من أجل تنفيذ المشـاريع 

اخ والصحة. ونتيجة لذلك بات ُيعترف بالصحة كأحد القطاعـات الجوهريـة فـي جهـود التكّيـف الوطنية المتعلقة بالمن
  العالمية.

  
وتــدعم األمانــة هــذه األنشــطة مــن خــالل برنــامج لبنــاء القــدرات يشــتمل علــى مــواد تدريبيــة، وقاعــدة بيانــات   -١٧٠

ودليــل لفائــدة مــديري البــرامج بشــأن تحتــوي علــى الخبــرات الوطنيــة، وٕارشــادات بشــأن الوصــول إلــى مــوارد التمويــل، 
تكييــف الصــحة العموميــة، ومركــز لتبــادل المعلومــات المتعلقــة بالمشــاريع الراهنــة فــي مجــال تكييــف الــُنظم الصــحية 

 العمومية.
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 ١)١٠-٦٣ج ص عالشراكات (القرار   عين:
 

أن تسـتحدث إطـارًا  إلـى المـديرة العامـة ١٠-٦٣ج ص ع، طلبت جمعية الصحة في قرارها ٢٠١٠في عام   -١٧١
عمليــــًا بخصــــوص استضــــافة المنظمــــة للشــــراكات الرســــمية وتطبيــــق السياســــة العامــــة بشــــأن مشــــاركة المنظمــــة مــــع 
الشــــراكات الصــــحية العالميــــة وترتيبــــات االستضــــافة علــــى ترتيبــــات االستضــــافة الحاليــــة لضــــمان تقيــــدها بالمبــــادئ 

لــى المــديرة العامــة أن تقــدم إلــى المجلــس التنفيــذي أي المنصــوص عليهــا فــي السياســة العامــة. وطلــب القــرار كــذلك إ
عـن التقـدم المحـرز فـي  اقتراحات الستضافة شـراكات رسـمية لكـي يستعرضـها ويبـّت فيهـا. وتُقـدم هـذه الوثيقـة تقريـراً 

وعن مختلف اإلجراءات التي اتخذتها األمانة فيما يتعلق بإسهام الشـراكات فـي تنفيـذ  ١٠-٦٣تنفيذ القرار ج ص ع
ينـاير  فـي دورتـه الثالثـين بعـد المائـة المعقـودة فـي كـانون الثـاني/علمـًا المجلس التنفيذي  أحاطقد و  ياسة العامة.الس

  ٢نسخة سابقة من هذا التقرير المرحلي.ب ٢٠١٢
  

ـــدة  -١٧٢ ـــدة. الشـــراكات الرســـمية الجدي ـــرم أي شـــراكات رســـمية جدي ـــم تب . خـــالل الســـنوات الخمـــس الماضـــية، ل
  ٣.وبرامج خاصةشراكة صحية رسمية  ١٣ لياً وتستضيف المنظمة حا

  
تغّيـر الوضـع بالنسـبة إلـى أربـع شـراكات رسـمية، ممـا  ٢٠٠٩. منـذ عـام وضع شراكات مستضـافة مختـارة  -١٧٣

يعكـــس الطـــابع المتغّيـــر لعالقـــة المنظمـــة مـــع أي شـــراكة. وقـــد انفصـــل الصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة األيـــدز والســـل 
خاضـعة للقـانون السويسـري.  ليصـبح مؤسسـة مسـتقلة تمامـاً  ٢٠٠٩الميـة فـي عـام والمالريا عن منظمـة الصـحة الع

مكتب األمم المتحدة لخدمات من منظمة الصحة العالمية إلى المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح وانتقل 
وقـف المـؤتمر ، ت٢٠١٠، نظرًا للتواؤم األكبر بين هذا المكتـب وعمـل المجلـس. وفـي عـام ٢٠٠٩المشاريع في عام 

الحكــومي الــدولي المعنــي بالســالمة الكيميائيــة عــن العمــل وأنشــئت أمانــة الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد 
، أدرجـت خدمـة تتبـع الصـحة والتغذيـة مجـددًا ٢٠١١الكيميائية (ال تستضيفها منظمـة الصـحة العالميـة). وفـي عـام 

متهــا األصــلية ونظــرًا لتوافقهــا مــع فريــق جديــد معــزز ُيعنــى بالترصــد فــي المنظمــة، وذلــك بعــد إتمــام تلــك الخدمــة مه
  الوبائي في األوضاع اإلنسانية ضمن دائرة شلل األطفال والطوارئ والدعم القطري الجديدة بالمنظمة. 

  
  
  

                                                           

ة العالميــة" باعتبــاره يشــير فــي تعريفــًا لمصــطلح "الشــراكات الصــحي ٦٣/٤٤مــن الوثيقــة ج ١مــن الفقــرة  ٢تــوفر الحاشــية     ١
معظــم األحيــان إلــى "عالقــات التعــاون الرســمية بــين عــدة منظمــات تتقاســم المخــاطر والفوائــد ســعيًا إلــى بلــوغ مرمــى مشــترك. 

تتمتـع هـذه الشـراكات بهويـة  ولكل شراكة من هذا النوع هيئتهـا المسـتقلة لتصـريف الشـؤون." وفـي منظمـة الصـحة العالميـة، ال
علـــى أنـــه "يقصـــد بمصـــطلح  ١/ ســـجالت/٦٣/٢٠١٠ج ص عمـــن الوثيقـــة  ١مـــن الملحـــق  ٦تقلة. وتـــنص الفقـــرة قانونيـــة مســـ

الشــراكات الرســمية التــي لــديها شخصــية اعتباريــة مســتقلة أو التــي ليســت لــديها شخصــية اعتباريــة مــن هــذا القبيــل ولكــن لــديها 
  وخطط العمل والميزانيات." ت الخاصة بالتوجههيكل لتصريف شؤونها (مثل مجلس أو لجنة توجيهية)... يتخذ القرارا

 ، (النص اإلنكليزي).٢، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢/ سجالت/١٣٠/٢٠١٢م تانظر الوثيقة     ٢

الشــراكة مــن أجــل صــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال وهــي تشــمل مــا يلــي: شــراكة دحــر المالريــا وشــراكة دحــر الســل و     ٣
قياســات الصــحية والتحــالف مــن أجــل السياســات الصــحية وبحــوث الــُنظم والتحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية وشــبكة ال

والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة واللجنــة الدائمــة للتغذيــة التابعــة لألمــم المتحــدة والبرنــامج األفريقــي لمكافحــة داء كالبيــة الــذنب 
البرنـــامج و  واتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ والمرصـــد األوروبـــي للـــُنظم والسياســـات الصـــحية

الخــاص للبحــوث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي 
لبحــوث فــي مجــال اإلنجــاب والبنــك الــدولي ومنظمــة الصــحة العالميــة والبرنــامج الخــاص للبحــوث والتطــوير والتــدريب علــى ا

 البشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
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ن . منـذ بـدء الشـراكات التـي تستضـيفها المنظمـة، كـان ُيتَوقَّـع مـن هـذه الشـراكات أإلطار العملـي للمنظمـةا  -١٧٤
، واصــلت األمانــة تطــوير وثيقــة خاصــة بإطــار عملــي ٢٠١١وفــي عــام   ١تمتثــل تمامــا لقواعــد المنظمــة ولوائحهــا.

هـذا، ُأدرج قسـم عـن الشـراكات المستضـافة  إلـىداخلي ُتلخص وتُبـين شـروط استضـافة شـراكة مـا وأمانتهـا. وٕاضـافة 
ينات بالسياسـة الجديـدة التـي أطلـق عليهـا اسـم في دليل المنظمة المرجعـي اإللكترونـي المـنقح. وتسترشـد تلـك التحسـ

"السياسة العامة بشأن مشاركة منظمة الصحة العالميـة مـع الشـراكات الصـحية العالميـة وترتيبـات االستضـافة" التـي 
وقواعــد المنظمــة ولوائحهــا الحاليــة والممارســات الفضــلى داخــل المنظمــة، حســب  ١٠٢-٦٣ج ص عاعتمــدت بــالقرار 

  االقتضاء.
  

طويلـة بعقود  موظفاً  ٤٢٤، كان هناك ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١. في وظفو الشراكات ومواردهام  -١٧٥
األجل ومؤقتة يعملون من أجل الشراكات التي تستضيفها المنظمة والبـرامج الخاصـة وأمانـة اتفاقيـة منظمـة الصـحة 

نحــو  ٢٠١١-٢٠١٠ت خــالل الثنائيــة  العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ. وبلــغ الــدخل المســجل لهــذه الكيانــا
مليــون دوالر أمريكــي، يســتأثر المرفــق الــدولي لشــراء األدويــة والبرنــامج األفريقــي لمكافحــة داء كالبيــة الــذنب  ١٠٥٥
لضــمان  مليــون دوالر أمريكــي منــه. وتماشــيًا مــع سياســة العمــل مــع الشــراكات وضــعت المنظمــة نهجــاً   ٦٥٠بنحــو 

إلداري والتقنـــي التـــي تتحملـــه فـــي أداء وظـــائف استضـــافة الشـــراكات، وتنفيـــذ أو دعـــم "اســـترداد كـــل تكـــاليف الـــدعم ا
  .مع مراعاة تكاليف دعم البرامج القائمة والرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة ٣أنشطتها"

  
طبيــق ، جــرى ت٢٠١٢كــانون الثــاني/ ينــاير  ١اعتبــارًا مــن  المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام.  -١٧٦

المعايير بالكامل على تقارير المنظمة المالية. وباسـتثناء المرفـق الـدولي لشـراء األدويـة والبرنـامج األفريقـي لمكافحـة 
داء كالبيــة الــذنب وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز والمركــز الــدولي للحســاب اإللكترونــي والوكالــة 

الشـراكات المستضـافة فـي تقـارير المنظمـة الماليـة تماشـيًا مـع مقتضـيات الدولية لبحوث السـرطان، وسيسـتمر إدراج 
  المعايير. 

  
مشـاركة  مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة، قـّيم ٢٠١٠في تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  تقييم أمانات الشراكات.  -١٧٧

مجـال المراقبـة فـي  ، شرعت لجنة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي٢٠١١المنظمة في شراكات مختارة. وفي عام 
اســتعراض ترتيبــات المنظمــة المتعلقــة باستضــافة الشــراكات. واســتعرض كــل مــن المكتــب واللجنــة عالقــة االستضــافة 
القائمــة بــين المنظمــة والشــراكات وأيــدا ضــرورة امتثــال الشــراكات لقواعــد المنظمــة ولوائحهــا. وفــي حــين تكلــف بعــض 

خاصــة بهــا، فــإن األمانــة تعكــف علــى وضــع نهــج معيــاري بســيط الشــراكات جهــات أخــرى بــإجراء تقييمــات مســتقلة 
  لرصد وتقييم فعالية أمانات الشراكات وتآزرها وتوافقها مع قواعد المنظمة ولوائحها.

  
عـالوة علـى ذلـك تواصـل المنظمـة التعـاون مـع مختلـف منظمـات األمـم المتحـدة  أشكال الشراكات األخـرى.  -١٧٨

. ويـرد بعـض ٢٠١٣-٢٠٠٨تنفيذها للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وأصحاب المصلحة من غير الدول في 
الذي أحاطـت جمعيـة الصـحة العالميـة الرابعـة والسـتون علمـًا  ٤من تلك اإلجراءات في تقرير األمانة بشأن التعاون،

وميـــة وٕادارة وفـــي التقـــارير الســـنوية للجنـــة الدائمـــة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي والمعنيـــة بالمنظمـــات غيـــر الحك ٥بـــه،
                                                           

الالئحة المالية والنظام المالي للمنظمة والنظام األساسي للمـوظفين والئحـة المـوظفين وغيـر يقصد بها دستور المنظمة و     ١
القواعـــد اإلداريـــة والسياســـات واإلجـــراءات والممارســـات والمبـــادئ التوجيهيـــة، بمـــا فيهـــا المعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة  ذلــك مـــن

 واإلجراءات التقنية للمنظمة وأية قرارات تتخذها أجهزة المنظمة الرئاسية في هذا الشأن.

  .١، الملحق ١/ سجالت/٦٣/٢٠١٠ج ص ع الوثيقة انظر    ٢
  .٢٣، الفقرة ١، الملحق ١/ سجالت/٦٣/٢٠١٠ج ص ع قةالوثي انظر    ٣
  .٦٤/٤٢الوثيقة ج    ٤
، ، الفـــرع الثالـــثانظـــر المحضـــر المـــوجز للـــدورة الرابعـــة والســـتين لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة، الجلســـة الرابعـــة للجنـــة بـــاء    ٥

  .(النص اإلنكليزي)



  A65/26  ٦٥/٢٦ج

40 

شــبكة وتحــالف (ممــن تفتقــر إلــى ترتيبــات خاصــة بهــا لتصــريف شــؤونها) تتــيح لهــا دعــوة  ٦٠المنظمــة ألكثــر مــن 
أصـــحاب المصـــلحة وتيســـير بلـــوغ األهـــداف المحـــددة، بمـــا فيهـــا تعزيـــز الحصـــائل الصـــحية وضـــمان تنســـيق أمثـــل 

متســقة وفعالــة. ومــن األمثلــة علــى التحالفــات لألنشــطة علــى الصــعيد الميــداني؛ والتــيقن مــن تقــديم الخــدمات بطريقــة 
الناجحــة الشــراكة الصــحية الدوليــة (أمانــة مشــتركة بــين منظمــة الصــحة العالميــة والبنــك الــدولي) والمبــادرة العالميــة 

  الستئصال شلل األطفال ومبادرة التنسيق من أجل الصحة في أفريقيا.
  
  

  )١٢-٦١ص ع التعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار ج  :فاء
  

  قاعدة البيانات الخاصة بمهارات الموظفين اللغوية
  

إلى المدير العام، فـي جملـة أمـور، أن  ١٢-٦١ج ص ع، طلبت جمعية الصحة في القرار ٢٠٠٨في عام   -١٧٩
يضمن إنشاء قاعدة بيانات بشأن لغات المنظمة الرسمية الست التي ُيتقنها موظفو الفئـة المهنيـة. وقـد اسـُتوفي هـذا 
الطلب بإنشاء قاعدة بيانـات ُيمكـن للمـوظفين الوصـول إليهـا مـن خـالل شـبكة المنظمـة الداخليـة (اإلنترانـت) لتعـديل 

، ٢٠١١سـبتمبر  بياناتهم اللغوية وتحديثها. وقد ُعززت قاعدة البيانات، المتاحة لجميع موظفي المنظمة منذ أيلول/
ر حــاالت إتقــان اللغــات. وســمحت إضــافة خاصــية البحــث مــن أجــل الســماح باإلفــادة عــن المهــارات اللغويــة فــي غيــ

  للموظفين بتحديد زمالئهم الذين يتمتعون بمهارات في لغة معّينة. 
  

موظــف يعملــون فــي المقــر الرئيســي والمكاتــب  ١٠٠٠، كــان أكثــر مــن ٢٠١٢فبرايــر  شــباط/ ١٧وحتــى   -١٨٠
نتمــي مــا يقــرب مــن نصــف هــؤالء المــوظفين للفئــة اإلقليميــة وبعــض المكاتــب القطريــة قــد ســجلوا بيانــاتهم اللغويــة. وي
الصينية  ٪٢من المجيبين يتقنون العربية و ٪١٢المهنية والفئات العليا. وتُبين البيانات التي ُسجلت حتى اآلن أن: 

األسبانية. وعالوة علـى ذلـك، أفـاد موظفـون بـأنهم يجيـدون  ٪١٥الروسية و ٪٥الفرنسية و ٪٥٣اإلنكليزية و ٪٩٦و
  لغة أخرى غير اللغات الرسمية. ١٦٠أكثر من  إلى حد ما

  
  المعرض الخاص بالتعددية اللغوية

  
فــي مكتبــة عــن التعدديــة اللغويــة بهــدف تعزيــز التنــّوع  ، بــدأت األمانــة معرضــاً ٢٠١١مــايو  أيــار/ ١٣فــي   -١٨١

ضـّم المعـرض سلسـلة اللغوي وٕاذكاء الوعي بدور التعددية اللغوية في تحقيق األهداف الصحية العالميـة للمنظمـة. و 
بالفيــديو يتضــمن مــا شــهد بــه مســـتخدمون  مــن كتــب المنظمــة وعرضــاً  ١٦ومســابقة لتخمــين لغــة  ملصــقاً  ١٧مــن 

، كانت ٢٠١١مايو  نهائيون لمعلومات المنظمة بشأن التعددية اللغوية في إقليم غرب المحيط الهادئ. وحتى أيار/
  فة، وقد ُعرضت أمثلة عديدة لذلك في المعرض. لغة مختل ٧٧منشورات المنظمة قد ُترجمت ألكثر من 

  
  موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت

  
لالتصــال المتعــدد اللغــات كــأداة لتحســين  ١ُتــروِّج صــفحة جديــدة فــي موقــع المنظمــة علــى شــبكة اإلنترنــت  -١٨٢

  الصحة العالمية.
  
  

                                                           
فبرايـر  شـباط/ ٢٣عليـه فـي  تـم االطـالع( http://www.who.int/about/multilingualism/en/index.htmlمتـاح فـي  الموقع    ١

٢٠١٢.(  
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يات محتوى الموقع من اللغـات الرسـمية ويقوم فريق محرري اإلنترنت المعني بالتعددية اللغوية بتحديد أولو   -١٨٣
على أساس إحصاءات النصوص التي ُيطَّلع عليها في موقع اإلنترنـت باللغـات الرسـمية السـت والتعليقـات المباشـرة 
التي تبدر من مستخدمي اإلنترنـت واألولويـات المواضـيعية للمنظمـة. ويعمـل الفريـق دون محـررين مكرسـين لـبعض 

  من العسير استدامة االضطالع بعبء العمل الحالي. اللغات الرسمية مما يجعل
  

  المستودع المؤسسي لتبادل المعلومات
  

المســتودع المؤسســي لتبــادل المعلومــات هــو مكتبــة رقميــة تتــيح الوصــول المفتــوح واإللكترونــي لجميــع مــواد   -١٨٤
، خـالل دورة ٢٠١١نـوفمبر  وفـي تشـرين الثـاني/ ١المنظمة المنشورة، وذلك من خالل وصلة بينية متعـددة اللغـات.

المجلـــس التنفيـــذي االســـتثنائية المعنيـــة بإصـــالح المنظمـــة، تلقـــى هـــذا المجهـــود دفعـــة إضـــافية عنـــدما طلبـــت الـــدول 
األعضاء بأن تُتيح المنظمة وثائق األجهزة الرئاسـية علـى نطـاق أوسـع بنصوصـها الكاملـة فـي مكتبـات رقميـة قابلـة 

وقــد ُقــدم للــدول األعضــاء عــرض بيــاني للمســتودع المؤسســي علــى  ٢ة.للبحــث مــن أجــل تيســير اســترجاعها بســهول
. وتقبــل الوثــائق التــي يحتويهــا ٢٠١٢ينــاير  هــامش دورة المجلــس التنفيــذي الثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/

ة) المستودع البحث باللغات الرسمية باستخدام أي كلمات أساسـية، وهـي مدعَّمـة بأوصـاف كاملـة (بيانـات توضـيحي
وعناوين للمواضيع (مفردات محكومة) من أجل السماح بإدماجها على نحو أفضل في مواقـع المنظمـة المواضـيعية 

  على اإلنترنت وضمان إمكانية العثور عليها باستخدام محركات البحث في اإلنترنت.
  

  خدمات اللغات
  

. وقـد أدت الزيـادات الحديثـة فـي عـدد إن خدمات اللغات هي المورد الرئيسي للتعددية اللغوية في المنظمة  -١٨٥
دورات األجهزة الرئاسية وفي حجم ما يرتبط بها من وثائق إلى زيادة عبء الترجمة الشفوية والتحريريـة. ولكـن، فـي 

، تـــم تـــوفير ٢٠١١الوقـــت نفســـه، مـــا زالـــت الحاجـــة مســـتمرة إلـــى ترجمـــة رفيعـــة النوعيـــة للوثـــائق التقنيـــة. وفـــي عـــام 
ــــ  مـــن أيـــام عمـــل  ٢٨٧٠ ، بمـــا يعـــادل إجمـــاالً تقويميـــاً  يومـــاً  ٢١٦اجتماعـــات علـــى مـــدى  ١٠٨الترجمـــة الشـــفوية ل

المتـــرجمين الشـــفويين، وبـــالنظر إلـــى القيـــود التـــي تعـــاني منهـــا المـــوارد، فـــان ســـوق المتـــرجمين الشـــفويين الخـــارجيين 
جلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي للخــدمات. والمنظمــة هــي الوكالــة الرائــدة لم اســتراتيجياً  مهمــاً  المســتقلين ُتمثــل مصــدراً 

منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق فيمــا يتعلــق بإعــادة التفــاوض بشــأن االتفــاق مــع الرابطــة الدوليــة لمترجمــي 
المؤتمرات، وهي منخرطة بهّمة في إعادة التفاوض بشـأن االتفـاق المـوازي مـع الرابطـة الدوليـة لمترجمـي المـؤتمرات 

هــو ضــمان النوعيــة وضــمان اســتمرار الخدمــة المقدمــة مــن المتعاقــدين الخــارجيين فــي الشــفويين. والهــدف مــن ذلــك 
  المستقبل.

  
محليـــة للـــدليل الخـــاص بأســـلوب اللغـــة اإلنكليزيـــة وذلـــك بالفرنســـية  وأنـــتج المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا ُنســـخاً   -١٨٦

  بية. واأللمانية والروسية. وبالمثل أنتج المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط نسخة بالعر 
  
  
  
  

                                                           
بهـا فـي  التـي أحـاط المجلـس التنفيـذي علمـاً  ١٢١/٦م تيرد وصـف لالقتـراح الخـاص بالمسـتودع المؤسسـي فـي الوثيقـة     ١

ثالثــة عشــرة، المحضــر المــوجز للجلســة ال، ١ســجالت/ /١٢١/٢٠٠٧م تالوثيقــة  نظــرادورتــه الحاديــة والعشــرين بعــد المائــة (
 ).، (النص اإلنكليزي)٤الفرع 

  . (النص اإلنكليزي) ، المحضر الموجز للجلسة الثالثةEBSS/2/2011/REC/1انظر الوثيقة  ٢
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  تقرير وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة
  

وحــدة التفتــيش المشــتركة التابعــة لمنظومــة  أســهمت المنظمــة فــي إعــداد تقريــر ٢٠١٠ يونيــو فــي حزيــران/  -١٨٧
األمــم المتحــدة بشــأن التعدديــة اللغويــة فــي مؤسســات منظومــة األمــم المتحــدة، وهــو تقريــر ُيوضــع حاليــا فــي صــيغته 

  نهائية.ال
  

  تعلم اللغات 
  

، بلــغ عــدد الملتحقــين ٢٠١١-٢٠١٠زال التــدريب علــى اللغــات ُيتــاح للمــوظفين مجانــًا. وخــالل الثنائيــة مــا  -١٨٨
لإلنكليزيـة  ٢٢٥للصـينية و ٢٤لّلغـة العربيـة و ٨٤شخصـًا، مـنهم  ١٨٤٤ بدورات اللغات في المقر الرئيسي إجمـاالً 

  سبانية.لأل ٣٥٣للروسية و ٤٩للفرنسية و ١١٠٩و
  
  
  

=     =     =  


